
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2013 

 
A la ciutat de Barcelona, el 14 de novembre de 2013, a les 11 hores i 10 minuts, es 
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència del seu president Sr. Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del 
Vicepresident primer, Sr. Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, Sra. Mercè 
Conesa i Pagès, i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a 
continuació: senyors Carles Rossinyol i Vidal,  Joan Carles García i Cañizares, Joan 
Roca i Lleonart, Josep Salom i Ges, senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Josep 
Oliva i Santiveri, Joan Puigdollers i Fargas i els diputats diputades amb veu però sense 
vot següents:  senyora Mireia Hernández i Hernández, senyor Gerard Ardanuy i Mata, 
senyora Mercè Rius i Serra, senyors Ramon Castellano Espinosa i Pere Prat i Boix. 
 
Actua de secretària, Sra. Petra Mahillo García, Secretària General de la Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
i la Interventora General, Sra. Teresa Raurich Montasell. 
 
Excusen la seva absència el Vicepresident tercer Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo, 
Vicepresident quart Sr. Antoni Fogué i Moya, Srs. Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi 
Subirana i Ortells,  Ramon Riera i Bruch, Marc Castells i Berzosa, Andreu Carreras i 
Puigdelliura, Josep Llobet Navarro i Arnau Funes i Romero  
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
1.- Aprovació de les Actes de la sessió ordinària de data 31 d’octubre i extraordinària 
de data 7 de novembre de 2013. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la interlocutòria 
favorable  per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal de Comptes, que 
acorda declarar que no procedeix la incoació de judici del procediment de 
reintegrament per abast núm. A201/13 en relació amb l'entitat pública empresarial 
local XAL. 
 
3.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la interlocutòria 
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, que acorda l’arxiu del procediment abreujat núm. 
429/2011 interposat per I. B. en relació amb la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats d’un accident que va tenir lloc com a 
conseqüència d’unes obres, per trobar-se la condemnada, Transports i Excavacions 
Mataró, SL, declarada en situació de concurs de creditors. 
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4.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència 
favorable  per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, que desestima el recurs 119/2011-D interposat per 
I. A. G. i J. A. F. relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera B-142, a causa de la 
irrupció de dos porcs senglars a la calçada. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
5.- Decret de la Presidència, de data 17 d’octubre de 2013, de compareixença, davant 
el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Mataró, en el procediment de diligències prèvies núm. 
3038/2012 en relació amb l’accident de trànsit que va tenir lloc el 30/11/2012 a la 
carretera C1415. 
 
6.- Decret de la Presidència, de data 22 d’octubre de 2013, de compareixença, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs núm. 306/2013-
2B interposat per V. R. P. contra el decret que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de 
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2415, a causa de la topada amb un arbre que 
havia caigut i ocupava part de la calçada. 
 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 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 5 d’abril de 2013 i justificar com a 
màxim el 5 de juliol de 2013.  
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació  
 
Programa de Crèdit Local 
 
8.- BIGUES I RIELLS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Bigues i Riells a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013. 
 
9.- LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Llinars del Vallès a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013. 
 
10.- CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, denegar una subvenció a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions 
del pressupost 2013. 
 



 3 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària  
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’enderroc de la piscina, vestuaris i pistes d’esquaix del Recinte 
Mundet. 
 
Intervenció General 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
d’ajornament i fraccionament de deutes de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  
 
Gerència de Serveis de Turisme  
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’atorgament d’un ajut de cent cinquanta-nou mil cent deu euros amb vint-i-cinc cèntims 
(159.110,25) € a l’Ajuntament de Collbató per l’actuació 13/X/98043 “Millora integral i 
dinamització turística de les Coves de Salnitre”, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social  
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,  l’aprovació de la minuta 
del conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Tarragonès per al desplegament 
del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA als Ens locals de la 
demarcació de Barcelona que ho sol·licitin. 
 
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
del conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens 
locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al desplegament del 
sistema d’informació de serveis socials DIBA–HESTIA. 
 
Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils  
 
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
Convocatòria i de les bases dels ajuts a la Recerca en igualtat i gènere, Francesca 
Bonnemaison, 2013, per un import de sis mil (6.000) €. 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum  
 
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació de la 
quantia, aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària de 21 de març de 2013, 
en l’acord que proposava la renovació per aquest exercici del conveni de data 8 de 
setembre de 2006 signat amb el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya, en l’àmbit del control sanitari de les aigües de consum humà. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat  
 
Convenis de col·laboració 
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’import de 
l’aportació de la Diputació de Barcelona prevista en el conveni formalitzat amb 
l’Ajuntament de Ripollet per al traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-1411, 
p.k. 0,578 i 2,260, per ajustar-lo a l’import definitiu aprovat del projecte de les obres de 
“Millora de la intersecció de la carretera BV-1411 amb el vial de connexió a l’autopista 
C-58. T.M. Ripollet i Montcada i Reixac”. 
 
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac, sobre les obres del projecte 
constructiu “Millora de la intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-5001, al T.M. de 
Montcada i Reixac”. 
 
Permisos d’obres 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Isma 
2000, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/9813. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Maria Casanovas i Roig, SL, en resolució de l’expedient núm. 2013/3094. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. C. V. U, en 
resolució de l’expedient núm. 2013/6190. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor en resolució de l’expedient núm. 2013/6227. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Ferrovial 
Agroman SA, en resolució de l’expedient núm. 2013/6917. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Martí Sarroca, en resolució de l’expedient núm. 2013/7059. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Argentona, en resolució de l’expedient núm. 2013/7733. 
 
Ratificació de: 
 
27.- Decret de la Presidència de data 16 d’octubre de 2013, en virtut del qual es 
proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de Castellterçol, en 
resolució de l’expedient núm. 2013/5780. 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creació d’equipaments i d’infrastructures, 
la formalització del conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, per a la ”Xarxa de calor distribuïda amb caldera 
de biomassa amb estelles al municipi”, d’import cent setanta-tres mil cinc-cents 
(173.500) €.  
 
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creació d’equipaments i d’infrastructures, 
la formalització del conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, per a l’”Estalvi energètic del municipi”, d’import cent 
quinze mil quatre-cents trenta-set euros amb trenta-vuit cèntims (115.437,38) €.  
 
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creació d’equipaments i d’infrastructures, 
la formalització del conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sentmenat, per a l’”Adquisició de màquina escombradora del 
municipi”, d’import cent vuitanta mil dos-cents deu euros amb catorze cèntims 
(180.210,14) €.  
 
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creació d’equipaments i d’infrastructures, 
la formalització del conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Gavà, per al ”Pla d’estalvi energètic del municipi”, d’import cent 
setanta-quatre mil nou-cents vint-i-sis euros amb cinquanta-set cèntims (174.926,57)€.  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de les Actes de la sessió ordinària d e data 31 d’octubre i 
extraordinària de data 7 de novembre de 2013.-   Pel Sr. President, i en relació amb 
els esborranys de les Actes corresponents a la sessió ordinària del dia 31 d’octubre i 
extraordinària del dia 7 de novembre de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció 
o esmena i no assenyalant-se cap s’aproven dites Actes per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa donar compte, per delegaci ó del Ple, de la 
interlocutòria favorable per als interessos de la D iputació, dictada pel Tribunal 
de Comptes, que acorda declarar que no procedeix la  incoació de judici del 
procediment de reintegrament per abast núm. A201/13  en relació amb l'entitat 
pública empresarial local XAL.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Tribunal de Comptes ha dictat una interlocutòria, el 2 d’octubre de 2013, mitjançant 
la qual acorda declarar que no procedeix la incoació de judici en el procediment de 
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reintegrament per abast núm. A201/13, en relació amb l’entitat pública empresarial 
XAL, ja que no concorren els requisits previstos en l’art. 73, apartat primer, en relació 
amb l’art. 68, apartat primer, ambdós de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de funcionament 
del Tribunal de Comptes. 
 
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 Tribunal de 
Comptes, que acorda declarar que no procedeix la incoació de judici en el procediment 
de reintegrament per abast núm. A201/13, en relació amb l’entitat pública empresarial 
XAL. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Tribunal de Comptes als efectes legals oportuns. 
 
3.- Dictamen que proposa donar compte, per delegaci ó del Ple, de la 
interlocutòria favorable per als interessos de la D iputació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que acorda l’arxiu del 
procediment abreujat núm. 429/2011 interposat per I . B. en relació amb la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys derivats d’un 
accident que va tenir lloc com a conseqüència d’une s obres, per trobar-se la 
condemnada, Transports i Excavacions Mataró, SL, de clarada en situació de 
concurs de creditors.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha dictat una interlocutòria 
mitjançant la qual acorda l’arxiu del procediment abreujat núm. 429/2011 incoat per     
I. B. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys derivats d’un accident que va tenir lloc a la sortida del pàrquing de l’Edifici 
Llevant de Llars Mundet, com a conseqüència de les obres que la contractista 
Transports i Excavacions Mataró, S.L. estava executant. 
 
El 3 de setembre de 2013, l’administrador concursal de la companyia Transports i 
Excavacions Mataró, S.L., va sol·licitar l’arxiu del procediment d’execució per trobar-se 
la condemnada declarada en situació de concurs de creditors. 

 
Atès que l’art. 55.1 de la Llei concursal assenyala que declarat el concurs, no podran 
iniciar-se execucions singulars, judicials o extrajudicials, ni seguir-se constrenyiments 
administratius o tributaris contra el patrimoni del deutor. 



 7 

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 Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, que acorda l’arxiu del procediment abreujat núm. 
429/2011, interposat per I. B. en reclamació de responsabilitat patrimonial, per trobar-
se la companyia condemnada, Transports i Excavacions Mataró, S.L., declarada en 
situació de concurs de creditors. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa donar compte, per delegaci ó del Ple, de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dicta da pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, que desestima el  recurs 119/2011-D 
interposat per I. A. G. i J. A. F. relatiu a la rec lamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l’acci dent que va tenir lloc a la 
carretera B-142, a causa de la irrupció de dos porc s senglars a la calçada.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 119/2011-D, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per I. A. G. i J. A. F., contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 16 
de desembre de 2010, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada en relació amb els danys personals i materials derivats de l’accident que va 
tenir lloc a la carretera B-142, a causa de la irrupció sobtada a la calçada de dos porcs 
senglars. 
 
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, d’una banda, la via on es va 
produir l’accident és una carretera convencional, per la qual cosa no existeix obligació 
de tancament; i d’altra, que a la referida carretera existeix una senyalització de perill; 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 
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interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència  favorable  per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, en el procediment 119/2011-D, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per I. A. G. i J. A. F., contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona, de 16 de desembre de 2010, que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys personals i materials 
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera B-142, a causa de la irrupció 
sobtada a la calçada de dos porcs senglars, ja que no es donen els requisits legalment 
establerts per a la responsabilitat patrimonial i, en especial, la relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
5.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 17 d’octubre de 2013, 
de compareixença, davant el Jutjat d’Instrucció núm . 2 de Mataró, en el 
procediment de diligències prèvies núm. 3038/2012 e n relació amb l’accident de 
trànsit que va tenir lloc el 30/11/2012 a la carret era C1415.- 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 d’Instrucció núm. 2 de Mataró ha citat la Diputació de Barcelona per 
comparèixer com a responsable civil en el Procediment de Diligències Prèvies núm. 
3038/2012, que se segueix davant l’esmentat jutjat, en relació a l’accident de trànsit 
que va tenir lloc el dia 30 de novembre de 2012 a la carretera C1415. 
 
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. 
 
En virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona te contractada 
amb la Companyia asseguradora Axa Seguros Generales S A de Seguros y 
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Reaseguros (en endavant Axa), aquesta ha designat el senyor Domingo Rivera López, 
advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i la procuradora dels tribunals 
senyora Mª Teresa Tresserras Torrent per assumir la defensa i la representació de la 
Diputació de Barcelona en el recurs de referència, pel que escau ratificar aquestes 
designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de 
febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a responsable civil, en el Procediment de Diligències 
Prèvies núm. 3038/2012 que se segueix davant el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Mataró, 
en relació a l’accident de trànsit que va tenir lloc el dia 30 de novembre de 2012 a la 
carretera C1415. 
 
Segon.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el Procediment Diligències Prèvies núm. 3038/2012 a la companyia asseguradora 
Axa, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor 
Domingo Rivera López i de la procuradora dels tribunals Mª Teresa Tresserras 
Torrent. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’Axa. 
 
6.- Es dóna compte del Decret de la Presidència, de  data 22 d’octubre de 2013, 
de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Admin istratiu núm. 12 de 
Barcelona, en el recurs núm. 306/2013-2B interposat  per V. R. P. contra el decret 
que desestimava la reclamació de responsabilitat pa trimonial formulada pels 
danys materials derivats de l’accident de trànsit q ue va tenir lloc a la carretera 
BV-2415, a causa de la topada amb un arbre que havi a caigut i ocupava part de la 
calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de data 20 de 
setembre de 2013, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs 
contenciós administratiu número 306/2013-B2, procediment abreujat, interposat per la 
senyora V. R. P. contra el decret de data 26 de juny de 2013, de desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys material soferts amb 
motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 18 de setembre de 2012, quan circulava 
per la carretera BV-2415, al PK 4.300, en sentit Olivella, i va topar contra un arbre 
caigut a la via que ocupava part de la calçada. 
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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. 12 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu número 306/2013-B2, procediment abreujat, 
interposat per la senyora V. R. P. contra el decret de data 26 de juny de 2013, de 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
material soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 18 de setembre de 
2012, quan circulava per la carretera BV-2415, al PK 4.300, en sentit Olivella, i va 
topar contra un arbre caigut a la via que ocupava part de la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 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. 
 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, aprovar la liquidació 
dels ajuts econòmics atorgats per la Junta de Gover n de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de 26 d’abril de 2012, en el m arc de la convocatòria 2012, 
de l’àmbit de suport als serveis i activitats del P la de concertació; ajuts que 
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1  de gener de 2012 i el 5 d’abril 
de 2013 i justificar com a màxim el 5 de juliol de 2013.- 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: 
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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 
per a l’any 2012 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació. 
 
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 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. 
 
Per decret del Diputat delegat per a la Cooperació Local de 17 de gener de 2013 es va 
convalidar la pròrroga del termini màxim d’execució fins el 5 d’abril de 2013 i el de 
justificació fins el 5 de juliol de 2013 dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la 
convocatòria per a l’any 2012 de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla 
de concertació.  
 
En el mateix decret, també es va convalidar la pròrroga del termini d’execució final fins 
el 5 d’abril de 2013, i el de justificació fins el 5 de juliol de 2013 d’un ajut econòmic 
plurianual atorgat per la Junta de Govern de 14 d’abril de 2011, en el marc de la 
convocatòria per a l’any 2011 de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla 
de concertació, el qual s’ha justificat dins el nou terminis establert. 
 
Atès que l’article 25 de la convocatòria 2012 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 5 de juliol de 2013 dirigit als ens beneficiaris, es va habilitar i conferir un 
termini d’audiència fins el 31 de juliol de 2013 per a presentar a la Diputació de 
Barcelona la documentació de justificació dels ajuts amb termini de justificació 
transcorregut. 
 
En l’esmentada comunicació s’advertia que, transcorregut el termini establert 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. 
 
Finalitzat 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 total o parcial 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. 

 
Així mateix, en les relacions de baixes de la part dispositiva del present dictamen, 
també s’inclouen una renúncia i dos reduccions d’ajuts atorgats en la convocatòria per 
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a l’any 2012 per als quals no es va concedir pròrroga, i que estaven pendents de 
liquidació i regularització. 
 
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 per a l’any 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 5 d’abril de 2013, i justificar com a màxim el 5 de juliol 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: 
 



 

 

Centre gestor Ens destinatari N.I.F. Codi XBMQ  Actuació Nº expedient Aplicació  
pressupostària 

Aportació  
de la 

Diputació  

Ajust de 
valor. 

 Nº doc. 
agrupat 

Servei d'Acció Social AJ. ALELLA XXXXXXXX 12Y84394 
Intervenció 
socioeducativa en 
l'us/abús de drogues 

2012/0000396 G/60101/231A0/46251 500 1303901559 

Gerència de Turisme AJ. BRULL, EL XXXXXXXX 12Y85202 
CONFECCIÓ DE 
DÍPTICS PER 
AUDIOGUIES 

2012/0000198 G/30200/432A0/46250 500 1303901605 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXX 12Y86056 Creació de la 
carpeta del ciutadà 2012/0000232 G/12100/928A0/46250 701,10 1303901554 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. GIRONELLA XXXXXXXX 12Y86057 

Foment de l'ús de 
les noves 
tecnologies entre la 
ciutadania 

2012/0000232 G/12100/928A0/46250 308,04 1303901555 

Gerència de Serveis 
de Comerç AJ. MANRESA XXXXXXXX 12Y85925 

GESTIÓ I PÀGINA 
WEB DE LOCALS 
COMERCIALS 
BUITS 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 1.500 1303901644 

Gerència de Serveis 
de Medi Ambient AJ. MASNOU, EL XXXXXXXX 12Y83434 

Activitats en 
commemoració al 
Dia Mundial de Medi 
ambient 

2012/0000462 G/50500/172B2/46250 2.700 1303901614 

Gerència de Serveis 
d'Esports 

AJ. MONISTROL DE 
MONTSERRAT XXXXXXXX 12Y81176  cross escolar 2012/0000195 G/30400/341A0/46250 1.036 1303901540 

Gerència de Turisme AJ. OLIVELLA XXXXXXXX 12Y85246 Edició fulletó turístic 
d'Olivella 2012/0000198 G/30200/432A0/46250 1.000 1303901607 

Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

AJ. OLVAN XXXXXXXX 12Y83367 
CAMPANYA 
ESTALVI ENERGIA I 
AIGUA 

2012/0000462 G/50500/172B2/46250 1.500 1303901616 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. PALAFOLLS XXXXXXXX 12Y86152 

Migració WEB 
Gestor Expedients i 
Òrgans Col·legiats 
d'ABSIS 

2012/0000232 G/12100/928A0/46250 5.211,80 1303901556 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

AJ. PALMA DE CERVELLÓ, LA XXXXXXXX 12Y85814 Promoció de la Fira 2012/0000251 G/30300/431A0/46250 7.000 1303901628 

Gerència de Turisme AJ. PALMA DE CERVELLÓ, LA XXXXXXXX 12Y85159 Imatges i records i 
Marxandatge Fira 2012/0000198 G/30200/432A0/46250 1.000 1303901601 



 

Centre gestor Ens destinatari N.I.F. Codi XBMQ  Actuació Nº expedient Aplicació  
pressupostària 

Aportació  
de la 

Diputació  

Ajust de 
valor. 

 Nº doc. 
agrupat 

Servei de Salut 
Pública AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL XXXXXXXX 12Y82109 COLONIES DE GATS 2012/0000342 G/60401/313A0/46250 1.000 1303901568 

Gerència de Serveis 
d'Esports AJ. SANT CELONI XXXXXXXX 12Y80725 

Millora del material 
esportiu 
inventeriable 

2012/0000195 G/30400/342A0/76242 908,60 1303901548 

Servei de Mercat de 
Treball 

AJ. SANT QUINTI DE MEDIONA XXXXXXXX 12Y82855 
servei d'inserció 
sociolaboral a sant 
quintí de mediona 

2012/0000207 G/30101/241A0/46250 8.028 1303901549 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

AJ. SANT QUIRZE DEL VALLÈS XXXXXXXX 12Y85705 
Punts de llum al 
Mercat Ecològic del 
Vallès 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 12.000 1303901630 

Gerència de Turisme AJ. TAVERNOLES XXXXXXXX 12Y85136 

Edició de guies de 
turisme i implantació 
de codis QR en els 
indrets d'interès 
turístic. 

2012/0000198 G/30200/432A0/46250 500 1303901604 

Servei de Salut 
Pública AJ. TORRELAVIT XXXXXXXX 12Y82246 

Establiment i 
manteniment de 
colònies de gats en 
l'àmbit urbà: 
actuacions clíniques 
i alimentació 

2012/0000342 G/60401/313A0/46250 1.000 1303901567 

Gerència de Serveis 
d'Esports AJ. VILANOVA I LA GELTRU XXXXXXXX 12Y80699 

Posta a punt Pati 
Obert i Instal·lacions 
Esportives 

2012/0000195 G/30400/342A0/76242 2.100 1303901544 

Gerència de Turisme AJ. SANT LLORENÇ SAVALL XXXXXXXX 12Y89774 Plafó amb mapa 
turístic del municipi 2012/0000198 G/30200/432A0/46250 1.000 1303901591 
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Tercer.- Acceptar la renúncia dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la 
convocatòria per a l’any 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. 
 



 

 

Centre gestor Ens destinatari N.I.F. Codi 
XBMQ Actuació Nº expedient Aplicació 

 pressupostària 

Aportació  
 de la 

Diputació 

Ajust de 
valor. 

 Nº doc. 
agrupat 

Gerència de 
Serveis de 
Comerç 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDA 

XXXXXXXX 12Y85834 
Regulació de 
l'activitat comercial i 
mobilitat a Berga 

2012/0000251 G/30300/431A0/46750 2.000 1303901589 

Gerència de 
Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. ARTES XXXXXXXX 12Y83480 "TAL COM RAJA" 2012/0000462 G/50500/172B2/46250 2.500 1303901615 

Oficina del Pla 
Jove AJ. ARTÉS XXXXXXXX 12Y84822 PROJECTE PIDCES 2012/0000183 G/60302/339A1/46250 1.900 1303901222 

Gerència de 
Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. CAPELLADES XXXXXXXX 12Y86108 

Cursos de formació 
de la ciutadania de 
Capellades per al 
foment de l'accés a 
l'administració 
electrònica  

2012/0000232 G/12100/928A0/46250 595,83 1303901553 

Gerència de 
Serveis de 
Comerç 

AJ. CASTELLBELL I 
EL VILAR XXXXXXXX 12Y85974 

Promoció dels 
productes genuïns 
locals 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 1.000 1303901577 

Gerència de 
Serveis de 
Comerç 

AJ. CASTELLDEFELS XXXXXXXX 12Y85970 

CENS D'ACTIVITAT 
ECONÒMICA LOCAL 
ARTESANA I 
ACCIONS DE 
DIFUSIÓ 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 1.000 1303901051 

Gerència de 
Serveis de 
Comerç 

AJ. CASTELLNOU DE 
BAGES XXXXXXXX 12Y85739 Reactivació mercat 

municipal 2012/0000251 G/30300/431A0/46250 1.000 1303901585 

Gerència de 
Turisme AJ. COPONS XXXXXXXX 12Y85111 Edició del Plànol 

Turístic del Poble 2012/0000198 G/30200/432A0/46250 1.500 1303901598 

Gerència de 
Serveis de 
Comerç 

AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT XXXXXXXX 12Y85726 

Ampliació i millora del 
mercat ambulant de 
Corbera de Llobregat 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 650 1303901588 

Servei de Teixit 
Productiu AJ. CUBELLES XXXXXXXX 12Y83257 

Foment Polígon 
Activitat Econòmica 
SALINES  

2012/0000213 G/30103/433A0/46250 10.800 1303901636 



 

Centre gestor Ens destinatari N.I.F. Codi 
XBMQ Actuació Nº expedient Aplicació 

 pressupostària 

Aportació  
 de la 

Diputació 

Ajust de 
valor. 

 Nº doc. 
agrupat 

Gerència de 
Serveis de 
Comerç 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXX 12Y85938 

Potenciació dels 
comerços comercial 
que no estan lligats al 
centre històric a partir 
de la implantació de 
destintes estratègies 
d'aparcament zones 
blaves, peatges tous, 
àrea verda 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 11.000 1303901580 

Gerència de 
Serveis de 
Comerç 

AJ. MASNOU, EL XXXXXXXX 12Y85921 
Fullet de promoció 
dels productes 
artesans 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 1.000 1303900808 

Gerència de 
Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. MASQUEFA XXXXXXXX 12Y83380 

Curs de cuina 
d¿aprofitament i de 
temporada del 
municipi de Masquefa  

2012/0000462 G/50500/172B2/46250 2.000 1303901612 

Gerència de 
Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. MOIA XXXXXXXX 12Y82983 

Projecte d'instal·lació 
de biomassa pel 
CEIP i llar d'infants de 
Moià. 

2012/0000461 G/50500/172B0/46250 9.700 1303901606 

Servei d'Acció 
Social 

AJ. NAVARCLES XXXXXXXX 12Y84688 PIT STOP 2012/0000396 G/60101/231A0/46251 1.500 1303901560 

Gerència de 
Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA XXXXXXXX 12Y86135 

oficina virtual 
d'atenció al ciutadà 
amb seu electrònica 

2012/0000232 G/12100/928A0/46250 2.511,14 1303901557 

Gerència de 
Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA XXXXXXXX 12Y82981 

MILLORA DE 
L'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA A 
L'ENLLUMENAT 
EXTERIOR 

2012/0000461 G/50500/172B0/46250 8.300 1303901602 

Gerència de 
Serveis d'Esports 

AJ. SANT JUST 
DESVERN XXXXXXXX 12Y80614 Millora del material 

esportiu inventariable 2012/0000195 G/30400/342A0/76242 1.300 1303901542 

Gerència de 
Serveis de 
Comerç 

AJ. SANT QUINTI DE 
MEDIONA XXXXXXXX 12Y85842 

DINAMITZEM EL 
COMERÇ A SANT 
QUINTÍ 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 3.000 1303901586 



 

Centre gestor Ens destinatari N.I.F. Codi 
XBMQ Actuació Nº expedient Aplicació 

 pressupostària 

Aportació  
 de la 

Diputació 

Ajust de 
valor. 

 Nº doc. 
agrupat 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. SANT QUINTI DE 
MEDIONA XXXXXXXX 12Y82333 FES SALUT A SANT 

QUINTI! 2012/0000342 G/60401/313A0/46250 2.400 1303901566 

Servei d'Acció 
Social 

AJ. SANT VICENÇ DE 
MONTALT XXXXXXXX 12Y84512 

TALLERS 
PREVENTIUS ALS 
CENTRES 
EDUCATIUS DEL 
MUNICIPI 

2012/0000396 G/60101/231A0/46252 2.000 1303901563 

Gerència de 
Serveis d'Esports AJ. SEVA XXXXXXXX 12Y81302 

Beques per esportistes 
sense recursos 
econòmics 

2012/0000195 G/30400/341A0/46251 1.500 1303901541 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per 
al 
Desenvolupament 
Econòmic 

AJ. SITGES XXXXXXXX 12Y83503 
Projecte planificació 
estratègica del 
municipi de Sitges 

2012/0000398 G/30102/439A0/46250 16.356 1303901355 

Oficina del Pla 
Jove 

AJ. ST. ANDREU DE 
LLAVANERES XXXXXXXX 12Y84851 

Programa de 
dinamització juvenil a 
l'Institut de 
Llavaneres 

2012/0000183 G/60302/339A1/46250 950 1303901217 

Gerència de 
Serveis d'Esports 

AJ. TAVERNOLES XXXXXXXX 12Y80707 Adquisició de dues 
cistelles de bàsquet 

2012/0000195 G/30400/342A0/76242 2.100 1303901545 

Servei d'Acció 
Social AJ. ULLASTRELL XXXXXXXX 12Y84495 VOLUNTARIAT 

SENIOR 2012/0000396 G/60101/231A0/46252 1.000 1303901564 

Servei d'Acció 
Social 

AJ. VILANOVA DEL 
VALLES XXXXXXXX 12Y84481 

Espai inFORMACIÓ 
en la prevenció de les 
drogodependències 

2012/0000396 G/60101/231A0/46251 2.000 1303901561 
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Quart.- Reduir l’import dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la convocatòria per 
a l’any 2012 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació que 
s’indiquen a continuació, per menor import justificat o renúncia parcial, en el marc de la 
liquidació esmentada a l’acord primer. 
 



 

 

Centre gestor Ens destinatari N.I.F. Codi 
XBMQ Actuació Nº expedient Aplicació 

 pressupostària 

Aportació  
 de la 
Diputació 

Reducció 
Ajust de valor.  

 Nº doc. 
agrupat 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDA 

XXXXXXXXX 12Y85589 
MERCAT ITINERANT 
POSA EL BERGUEDÀ AL 
TEU PLAT 

2012/0000251 G/30300/431A0/46750 3.700 1.617,01 1303901621 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AG. DE 
DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDA 

XXXXXXXXX 12Y85835 SABORS DEL BERGUEDÀ 2012/0000251 G/30300/431A0/46750 1.500 493,80 1303900926 

Gerència de 
Serveis d'Educació 

AJ. ARGENTONA XXXXXXXXX 12Y85562 Piscina a les escoles - 
Cursos de català 

2012/0000335 G/40300/323A0/46250 2.180,03 0,03 1303901538 

Direcció de 
Relacions 
Internacionals 

AJ. AVIA XXXXXXXXX 12Y83058 Jornada solidària amb 
Charcay 2012/0000187 G/10400/143A0/46250 1.000 500 1303901632 

Gerència de 
Turisme AJ. AVINYÓ XXXXXXXXX 12Y85212 

EDICIÓ DE MATERIAL DE 
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 
TURÍSTICA 

2012/0000198 G/30200/432A0/46250 1.000 496,81 1303901592 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 12Y85988 Campanya d'ocupació de 
locals buits al CCU 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 4.000 2.499,92 1303901575 

Gerència de 
Turisme 

AJ. BERGA XXXXXXXXX 12Y85205 
Edició del fulletó 
promocional de Queralt  i 
Berga  amb idiomes 

2012/0000198 G/30200/432A0/46250 1.500 750 1303901593 

Gerència de 
Serveis de Comerç AJ. CALLÚS XXXXXXXXX 12Y85981 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 

DELS LOCALS BUITS 2012/0000251 G/30300/431A0/46250 2.000 920 1303900925 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AJ. CARDEDEU XXXXXXXXX 12Y85745 

SUPORT ECONÒMIC PER 
A LA CREACIÓ DE PUNTS 
DE LLUM I AIGUA EN EL 
CAS DE MERCATS AMB 
PARADES D'ALIMENTACIÓ 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 8.000 10,65 1303901151 

Gerència de 
Serveis de Comerç AJ. CARDEDEU XXXXXXXXX 12Y85747 

ACCIONS DE PROMOCIÓ 
DEL MERCAT DEL 
DILLUNS DE CARDEDEU 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 1.500 391,65 1303901045 

Gerència de 
Turisme AJ. CASTELLOLÍ XXXXXXXXX 12Y85174 

EDICIÓ DE TRÍPTICS 
TURÍSTICS DE 
CASTELLOLÍ 

2012/0000198 G/30200/432A0/46250 750 323,48 1303901594 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AJ. CERDANYOLA DEL 
VALLÈS 

XXXXXXXXX 12Y85926 Promociona el teu negoci 2012/0000251 G/30300/431A0/46250 4.000 3.074,30 1303901579 

Servei de Teixit 
Productiu 

AJ. CERDANYOLA DEL 
VALLÈS 

XXXXXXXXX 12Y83273 Viver d'empresa-espai 
coworking 

2012/0000213 G/30103/433A0/46250 18.483 8.823,16 1303901637 

Gerència de 
Serveis d'Esports AJ. CERVELLO XXXXXXXXX 12Y80714 Material esportiu 

inventariable 2012 2012/0000195 G/30400/342A0/76242 1.100 241,24 1303901546 

Gerència de 
Turisme 

AJ. COLLSUSPINA XXXXXXXXX 12Y85170 
Edició guies de turisme i 
codis QR del indrets 
d'interès turístic 

2012/0000198 G/30200/432A0/46250 1.000 500 1303901596 



 

Centre gestor Ens destinatari N.I.F. Codi 
XBMQ Actuació Nº expedient Aplicació 

 pressupostària 

Aportació  
 de la 
Diputació 

Reducció 
Ajust de valor.  

 Nº doc. 
agrupat 

Gerència de 
Turisme 

AJ. CORBERA DE 
LLOBREGAT 

XXXXXXXXX 12Y85110 
Díptic "Camins, paratges i 
fonts de Corbera de 
Llobregat" 

2012/0000198 G/30200/432A0/46250 1.000 1,75 1303901599 

Oficina del Pla 
Jove 

AJ. ESPARREGUERA XXXXXXXXX 12y84753 Activitats participatives 2012/0000183 G/60302/339ª1/46250 7.544 5.207,24 1303901570 

Gerència de 
Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. GRANOLLERS XXXXXXXXX 12Y80883 

Diagnosi de zones de 
superació i pla específic de 
millora de la qualitat 
acústica 

2012/0000460 G/50500/172B1/46250 4.195,62 91,90 1303901597 

Servei de Mercat 
de Treball 

AJ. HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, L 

XXXXXXXXX 12Y82862 INSERJOVEL'H 2012/0000207 G/30101/241A0/46250 50.000 1.473,35 1303901547 

Gerència de 
Serveis de Comerç AJ. MARTORELL XXXXXXXXX 12Y85668 

Acció de promoció i  
dinamització del mercat de 
les Bòviles 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 1.850 1.809,10 1303901608 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AJ. MARTORELL XXXXXXXXX 12Y85888 VILA EMPREN 2012 2012/0000251 G/30300/431A0/46250 2.500 1.429,15 1303901582 

Direcció de 
Relacions 
Internacionals 

AJ. MARTORELLES XXXXXXXXX 12Y83023 
Accions de sensibilització 
amb l’agermanament amb 
San Pedro del Norte 

2012/0000187 G/10400/143A0/46250 2.800 1.442,50 1303901629 

Gerència de 
Serveis de Comerç AJ. MOIÀ XXXXXXXXX 12Y85655 

DE L'HORT A LA PLAÇA-
MERCAT DE PRODUCTES 
ECOLÒGICS I DEL 
MOIANÈS,  A MOIÀ 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 3.000 654,96 1303901617 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AJ. MOIÀ XXXXXXXXX 12Y85876 DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT 
COMERCIAL DE MOIÀ 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 4.000 433,44 1303901583 

Gerència de 
Serveis d'Esports 

AJ. MONISTROL DE 
MONTSERRAT 

XXXXXXXXX 12Y80623 Material esportiu 2012/0000195 G/30400/342A0/76242 2.100 1.192,57 1303901543 

Gerència de 
Turisme 

AJ. NOU DE 
BERGUEDÀ, LA 

XXXXXXXXX 12Y85252 CALENDARI PROMOCIÓ 
TURÍSTICA 

2012/0000198 G/30200/432A0/46250 1.000 358,70 1303901600 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AJ. PIERA XXXXXXXXX 12Y86027 Promoció de locals 
comercials de Piera 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 3.000 1.983,60 1303901584 

Servei d'Acció 
Social 

AJ. POBLA DE LILLET, 
LA 

XXXXXXXXX 12Y84439 
Prevenció de la Marginació 
Social dels col·lectius 
vulnerables 

2012/0000396 G/60101/231A0/46252 800 209,23 1303901562 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AJ. SANT CELONI XXXXXXXXX 12Y85806 
Execució del Pla de 
dinamització del mercat 
municipal 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 1.500 400 1303901618 

Gerència de 
Turisme 

AJ. SANT FELIU DE 
CODINES XXXXXXXXX 12Y85223 

Desenvolupament i 
promoció turística de Sant 
Feliu de Codines 

2012/0000198 G/30200/432A0/46250 1.000 0,54 1303901603 
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Gerència de 
Serveis de Comerç 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

XXXXXXXXX 12Y86013 
Accions del Pla de 
desenvolupament i comerç 
de Sant Iscle de Vallalta 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 3.000 697,60 1303901627 

Servei de 
Polítiques d’Acció 
Comunitària i 
Participació 
Ciutadana 

AJ. SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

XXXXXXXXX 12Y83063 Pla d’acció 2012 en igualtat 
de gènere 

2012/0000188 G/60301/232ª1/46250 3.654,91 0,80 1303901578 

Servei de Teixit 
Productiu AJ. SITGES XXXXXXXXX 12Y83246 

FINESTRETA ÚNICA 
EMPRESARIAL DE SITGES 2012/0000213 G/30103/433A0/46250 37.560 1.846,86 1303901638 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AJ. STA. COLOMA DE 
GRAMENET 

XXXXXXXXX 12Y85704 

MERCAT PROVISIONAL 
PER A LA REHABILITACIÓ 
DEL MERCAT MUNICIPAL 
DE SAGARRA 

2012/0000251 G/30300/431A0/46250 4.000 3.351,92 1303901619 

Servei de Teixit 
Productiu 

AJ. STA. MARGARIDA 
DE MONTBUI XXXXXXXXX 12Y83274 PROMOCIÓ DEL MONT-

SOLIDARI 2012/0000213 G/30103/433A0/46250 9.303,28 137,76 1303901639 

Servei de Teixit 
Productiu 

AJ. STA. MARGARIDA I 
ELS MONJO 

XXXXXXXXX 12Y83278 PAE Santa Margarida i els 
Monjos 2012 

2012/0000213 G/30103/433A0/46250 8.496 1.594,63 1303901641 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. STA. MARIA DE 
CORCO XXXXXXXXX 12Y82581 Prevenció consum drogues 2012/0000342 G/60401/313A0/46250 1.350 451,55 1303901565 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AJ. STA. MARIA DE 
MARTORELLES 

XXXXXXXXX 12Y85699 FIRA DE NADAL 2012/0000251 G/30300/431A0/46250 500 99,99 1303901149 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA XXXXXXXXX 12Y85698 Fira de Nadal 2012/0000251 G/30300/431A0/46250 1.500 574,99 1303901620 

Oficina del Pla 
Jove 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA 

XXXXXXXXX 12Y84964 PIDCES 2012 2012/0000183 G/60302/339A1/46250 950 276,18 1303901569 

Servei de Teixit 
Productiu 

AJ. STA. PERPETUA 
DE MOGODA XXXXXXXXX 12Y83251 CENTRE LOCAL DE 

SERVEIS A EMPRESES 2012/0000213 G/30103/433A0/46250 29.309,36 673,72 1303901635 

Gerència de 
Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. VALLBONA 
D'ANOIA 

XXXXXXXXX 12Y86089 Implementació del registre 
electrònic 

2012/0000232 G/12100/928A0/46250 2.361,20 430,72 1303901558 

Servei de Teixit 
Productiu 

AJ. VILADECANS XXXXXXXXX 12Y83277 Projecte V!Líders: Innovant 
en el lideratge empresarial.  

2012/0000213 G/30103/433A0/46250 49.536 1.915,38 1303901640 

Gerència de 
Serveis de Medi 
Ambient 

AJ. VILAFRANCA DEL 
PENEDES 

XXXXXXXXX 12Y83385 Vilafranca treballa per 
l'eficiència 

2012/0000462 G/50500/172B2/46250 1.620 360,84 1303901611 

Direcció de 
Relacions 
Internacionals 

AJ. VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS XXXXXXXXX 12Y83024 

Pla municipal de 
sensibilització de Vilafranca 
del Penedès 2012 

2012/0000187 G/10400/143A0/46250 17.300 1.491,99 1303901631 
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 pressupostària 

Aportació  
 de la 
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 Nº doc. 
agrupat 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

CONS. PROM. 
MUNICIPIS DEL MOIÀ 

XXXXXXXXX 12Y85832 
DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT 
COMERCIAL DEL 
MOIANÈS 

2012/0000251 G/30300/431A0/46750 9.000 2.728,23 1303901590 

Servei de Mercat 
de Treball 

CONS. PROM. 
MUNICIPIS DEL MOIÀ 

XXXXXXXXX 12Y82893 JOVE OCUPA'T! 2012/0000207 G/30101/241A0/46750 13.328,77 2.297,89 1303901551 

Servei de Mercat 
de Treball 

CONS. PROM. 
MUNICIPIS DEL MOIÀ XXXXXXXXX 12Y82894 

Som-hi! Recursos per la 
orientació i la inserció 
laboral 

2012/0000207 G/30101/241A0/46750 12.081,59 1.755,41 1303901552 

Servei de 
Polítiques d’Acció 
Comunitària i 
Participació 
Ciutadana 

CONS. PROM. 
MUNICIPIS DEL MOIÀ XXXXXXXXX 12Y83221 

PID MOIANÈS (Punt 
d'Informació a la Dona del 
Moianès) 

2012/0000188 G/60301/232A1/46750 3.071,14 1.493,61 1303901581 

Gerència de 
Turisme 

CONS. PROM. 
TURÍSTICA  ALT PEN 

XXXXXXXXX 12Y85275 

EDICIÓ I IMPRESSIÓ 
MAPA SENDERISME I 
CICLOTURISME ALT 
PENEDÈS 

2012/0000198 G/30200/432A0/46750 1.500 741,85 1303901613 

Servei de Teixit 
Productiu 

CONS. URB. DESENV. 
EIXAMPLE NO 

XXXXXXXXX 12Y83302 

Reorientació empresarial 
cap al sector de les 
tecnologies per l'envelliment 
i la dependència 

2012/0000213 G/30103/433A0/46750 32.000 517,65 1303901642 

Gerència de 
Serveis de Medi 
Ambient 

CONSELL COM. DEL 
BAGES XXXXXXXXX 12Y82993 

Implantació de l'Agència 
Comarcal de l'Energia del 
Bages 

2012/0000461 G/50500/172B0/46550 8.500 0,02 1303901610 

Gerència de 
Turisme 

CONSELL COM. DEL 
BAGES 

XXXXXXXXX 12Y85115 
Edició de fulletons per 
promoure el Geoturisme al 
Bages 

2012/0000198 G/30200/432A0/46550 2.000 3,50 1303901609 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

CONSELL COM. DEL 
GARRAF 

XXXXXXXXX 12Y85866 Producte Artesà al Parc 
Natural del Garraf 

2012/0000251 G/30300/431A0/46550 2.000 1.000 1303901587 

Servei de Mercat 
de Treball 

CONSELL COM. 
D'OSONA XXXXXXXXX 12Y82878 Osona Inclusiva 2012/0000207 G/30101/241A0/46550 8.000 3.578,51 1303901550 

Servei de Teixit 
Productiu 

FOMENT DE 
TERRASSA SA 

XXXXXXXXX 12Y83321 

ACTUACIÓ DE SUPORT A  
L'EMPRENEDORIA I LA 
CONSOLIDACIÓ 
EMPRESARIAL 

2012/0000213 G/30103/433A0/46950 137.112,05 5.428,81 1303901643 
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Cinquè.- Notificar aquests acords als ens destinataris afectats. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, concedir una 
subvenció a l’Ajuntament de Bigues i Riells a l’obj ecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Bigues i Riells presentà en data 19 de setembre de 2013 una 
sol·licitud d'un préstec de 432.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Bigues i Riells. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 432.000 € amb un termini de 9 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 432.000 € 
amb una subvenció d’import de 58.909,25 €, d’acord amb els terminis concedits per 
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 
19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.-  Subvenir en un import de cinquanta-vuit mil nou-cents nou euros amb        
vint-i-cinc cèntims (58.909,25) € a l'Ajuntament de Bigues i Riells per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 19 de 
setembre de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200. 
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Bigues i Riells, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, concedir una 
subvenció a l’Ajuntament de Llinars del Vallès a l’ objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2013.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 



 

 26 

municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Llinars del Vallès presentà en data 4 d'octubre de 2013 una sol·licitud 
d'un préstec de 170.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Llinars del Vallès. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 170.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 170.000 € 
amb una subvenció d’import de 23.181,88 €, d’acord amb els terminis concedits per 
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
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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 que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de vint-i-tres mil cent vuitanta-un euros amb     
vuitanta-vuit cèntims (23.181,88) € a l'Ajuntament de Llinars del Vallès per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 4 
d'octubre de 2013, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200. 
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Llinars del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, denegar una 
subvenció a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les i nversions del pressupost 
2013.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat presentà en data 10 de setembre de 2013 una 
sol·licitud d'un préstec de 439.596,84 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona la denegació de dit 
préstec en data 16 d'octubre de 2013. 
 
Com a conseqüència de la denegació de la concessió de préstec per part de l’entitat 
financera, Diputació de Barcelona no pot subvencionar el tipus d’interès d’aquest en el 
marc del Programa de Crèdit Local. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 
19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
ÚNIC.- Denegar la concessió d’una subvenció a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat 
per subsidiar el préstec sol·licitat a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit 
Local en data 10 de setembre de 2013 perquè el BANCO DE SABADELL S.A. ha 
denegat la concessió del préstec en data 16 d'octubre de 2013. 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, autoritzar 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’enderroc de la pi scina, vestuaris i pistes 
d’esquaix del Recinte Mundet.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que la Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa Caritat són propietàries 
del Recinte Mundet, inscrit amb el codi d’actiu F000043 amb naturalesa jurídica de bé 
de domini públic, on es troben concretament l’edifici Poliesportiu i instal·lacions 
esportives de la zona est del recinte de les Llars Mundet, dintre de les quals es troben 
el codi d’actiu F000947 piscina descoberta, gimnàs i vestuari piscina i el codi d’actiu 
F000950 magatzem piscina exterior.  
 
Vist que d’acord amb l’art. 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 Immobiliària. 
 
Vist que amb data 8 de juny de 2000 la Comissió de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar un Dictamen del President delegat de l’Àrea de Règim Interior, 
Hisenda i Planificació, relatiu a la cessió d’ús a l’Ajuntament de Barcelona de l’edifici 
Poliesportiu i instal·lacions esportives de la zona est del recinte de les Llars Mundet, 
així com minuta del conveni a formalitzar.  
 
Vist el conveni formalitzat, amb data 14 de febrer de 2001, entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i l’addenda de l’esmentat conveni aprovada per  
Comissió de Govern, de data 28 de juny de 2001. 
 
Vist que l’Ajuntament de Barcelona, per escrit de data 4 de setembre de 2013, remet a 
aquesta Corporació el Projecte d’enderroc de la piscina, vestuaris i pistes d’esquaix del 
Recinte Llars Mundet per tal de poder enllestir els tràmits oportuns i poder iniciar les 
obres d’acord amb el pacte cinquè punt 2 a) del conveni de data 14 de febrer de 2001 
esmentat.    
 
Atès que l’enderroc de la piscina, vestuaris i pista d’esquaix correspon a l’edifici 41 
magatzem piscina exterior (200,00 m2 st), a l’edifici 40 vestidors piscina exterior 
(300,00 m2 st) i a l’edifici 34 piscina descoberta i gimnàs (600,00 m2 st) del Text Refós 
del Pla especial d’ordenació urbanística de les Llars Mundet i del Campus de la 
Universitat de Barcelona a la Vall d’Hebron aprovat definitivament el 15 de juny de 
1999, modificat l’any 2003 per la modificació del Pla especial de les Llars Mundet i 
Ordenació dels terrenys de la Fundació Albà, i l’any 2007 per la modificació del Pla 
especial de les Llars Mundet per a la ubicació d’una casa d’acollida per a nens amb 
càncer. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona va autoritzar a l’Ajuntament de Barcelona per a la 
instal·lació de mòduls provisionals per a vestuaris a les instal·lacions esportives de les 
Llars Mundet, per acord de Junta de Govern de data 30 de juny de 2011.    
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Vist que d’acord el pacte cinquè 2 a) de l’esmentat conveni, de  data 14 de febrer de 
2001, “La Diputació autoritza a l’Ajuntament a executar, pel seu compte i càrrec, les obres 
necessàries per tal d’adequar i millorar els edificis, espais i instal·lacions objecte del present 
conveni, a les necessitats funcionals que es creguin necessàries, conformement al projecte 
redactat i tramitat per l’Ajuntament, prèvia conformitat al respecte de la Comissió de Govern de 
la Diputació a la vista dels informes emesos pels Serveis d’Esports i de Projectes, Obres i 
Manteniment.”  
 
Vist que l’informe tècnic del Cap de l’Oficina d’Equipaments Esportius, de data 2 
d’octubre de 2013, i l’informe tècnic de la Subdirecció d’Edificació, de data 3 d’octubre 
de 2013, indiquen que des d’un punt de vista tècnic, es considera que les actuacions 
proposades s’adeqüen a l’objectiu de millora de les instal·lacions del complex i que la 
documentació aportada és suficient per les obres d’enderroc proposades. 
 
Vist que els esmentats informes, no obstant, consideren el projecte adequat, al mateix 
temps que s’indica: 
 
-  per part de la Subdirecció d’Edificació:  
 
“S’hauran de tenir present temes puntuals que no queden reflectits al projecte, relatius a 
l’acabament i reblert dels terrenys, canalització i desguassos d’aigua pluvials, l’adequada 
senyalització de passos per usuaris, tancament de l’àmbit d’obres, protecció de talussos 
resultants dels enderrocs” 
 
- i per part de l’Oficina d’Equipaments Esportius: 
 
“Atès que es manté la utilització parcial de les instal·lacions d’aquest àmbit, es considera 
convenient garantir la connexió i accessibilitat des dels espais complementaris de manera 
segura, amb caràcter previ a la conformitat preceptiva. 
 
Alternativament o complementàriament, també convé preveure els elements de tancament i/o 
protecció comentats, en relació a la seguretat dels usuaris del complex i a la canalització 
d’aigües pluvials. 
 
Finalment, per tal de garantir l’adequat aprofitament i utilització posterior d’aquest espai, es 
recomana portar a terme un acurat seguiment de les tasques de reblert i documentar de 
manera suficient les tasques de control corresponents. 
 
Des del punt de vista documental, cal revisar les discordances entre el pressupost del projecte i 
el pressupost d’execució material consignat a l’Estudi bàsic de seguretat i salut, a fi i efecte de 
determinar amb claredat el cost de les obres i d’evitar errades en el procediment relatiu a la 
seva licitació.” 
 
Vistos la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’Informe 
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de dates 9 i 10 d’octubre de 
2013, respectivament.  
 
Atès que l’àrea a enderrocar s’ubica dintre dels espais i instal·lacions d’ús esportiu 
objecte de cessió d’ús a l’Ajuntament de Barcelona pel conveni de 14 de febrer de 
2001.  
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Atès que l’Ajuntament de Barcelona assumirà totes les despeses que es puguin 
ocasionar per l’enderrocament de la piscina, vestuaris i pista d’esquaix, així com per a 
protegir la zona un cop s’hagi efectuat l’enderroc.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de 
tipus administratiu, civil o penal per les possibles vicissituds. 
 
Atès que els danys que es puguin produir en les persones i espais, com a 
conseqüència de l’enderroc i de la protecció de la zona, tant durant les obres 
d’enderroc com un cop s’hagin efectuat, seran responsabilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, i per tant, aquest haurà de disposar de les corresponents pòlisses 
d’assegurança que donin cobertura a les esmentades responsabilitats.  
 
Atès que un cop finalitzada l’obra l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat al pacte 
cinquè lletra d) del conveni de 14 de febrer de 2001 esmentat, haurà de lliurar a la 
Diputació de Barcelona un joc de plànols, en el suport a l’ús que es convingui, amb els 
elements de tancaments i/o de protecció instal·lats per a la seguretat dels usuaris del 
complex i la canalització d’aigües pluvials, indicant el pas exacte de les instal·lacions i 
els serveis 
 
Atès que l’Ajuntament de Barcelona tramitarà al seu càrrec sota la seva 
responsabilitat, en el cas que fos necessari, les llicències pertinents.  
 
Atès que correspon a la Comissió de Govern (actualment Junta de Govern), d’acord 
amb el pacte cinquè 2 a) de l’esmentat conveni, de data 14 de febrer de 2001, donar 
conformitat a l’Ajuntament de Barcelona per les obres necessàries per tal d’adequar i 
millorar els espais i  instal·lacions objecte del conveni.  
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.2 lletra f) de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 
19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-  Autoritzar a l’Ajuntament de Barcelona, sense perjudici de les llicències 
pertinents, a l’enderroc de la piscina, vestuaris i pistes d’esquaix del Recinte Mundet 
de conformitat el projecte presentat a aquesta Corporació.  
 
Segon.-  Determinar que l’Ajuntament de Barcelona assumirà totes les despeses que 
es pugin ocasionar amb motiu de l’enderroc indicat en l’acord anterior, que tindrà la 
responsabilitat de tipus administratiu, civil o penal per les possibles vicissituds que 
puguin produir-se i que haurà de disposar de les corresponents pòlisses 



 

 32 

d’assegurança que donin cobertura a les esmentades responsabilitats, com a 
conseqüència de les obres d’enderroc i de la protecció de la zona.  
 
Tercer.-  Condicionar la present autorització a que l’Ajuntament de Barcelona compleixi 
les prescripcions establertes en els informes de l’Oficina d’Equipaments Esportius i de 
la Subdirecció d’Edificació que s’acompanyen com annex. 
 
Quart.-   Determinar que l’Ajuntament de Barcelona un cop finalitzat l’enderroc ho 
haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona i remetre joc de plànols, en el suport a 
l’ús que es convingui, amb els elements de tancaments i/o de protecció instal·lats per a 
la seguretat dels usuaris del complex i la canalització d’aigües pluvials, indicant el pas 
exacte de les instal·lacions i els serveis. 
 
Cinquè.-  Donar de baixa de l’Inventari de Béns de la Fundació Pública Casa de Caritat 
el codi d’actiu F000947 piscina descoberta, gimnàs i vestuari piscina (edificis 34 i 40) i 
el codi d’actiu F000950 Magatzem piscina exterior (edifici 41), un cop l’Ajuntament de 
Barcelona comuniqui a aquesta Corporació la finalització de les obres d’enderroc.     
 
Sisè.-  Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
 
Intervenció General 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el conveni 
d’ajornament i fraccionament de deutes de l’Ajuntam ent de Santa Eulàlia de 
Ronçana.-  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: 
 
La Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament Santa Eulàlia de Ronçana 
diversos préstecs a través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per 
retornar un import total de 704.015,09 €. 
 
Vistos els escrits presentats per l’Ajuntament, (núms. registre 770 i 793) sol·licitant, 
,davant la delicada situació financera que està travessant, ajornar i fraccionar les 
anualitats 2012 i 2013, d’import 87.002,16 € cadascuna. 
 
Atès que, per tal de donar resposta a la seva sol·licitud, s’accepta la proposta de 
l’Ajuntament i es proposa subscriure un conveni per ajornar i fraccionar l’import 
corresponent a ambdues anualitats, per un import total de 174.004,32 € 
 
Vistos els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i altres disposicions concordants, 
pel que fa als convenis. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta en el tercer supòsit de 
l’apartat 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 
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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 que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes a 
formalitzar amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana d’acord amb la minuta que 
es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE D EUTES A 
FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RO NÇANA 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, 
President de la Corporació, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència 
núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicat al BOPB de 19 de febrer de 2013, 
assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Petra Mahillo Garcia, 
 
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, representat per l’Alcalde, Sr. Joaquim 
Brustenga Etxauri, i assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Josep Lluís Llavata Ferrer. 
 
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a 
l’efecte: 
 
MANIFESTEN 

 
I. Que la Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

diversos préstecs a través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per 
retornar un import total de 704.015,09 €. 

 
II. D’aquesta quantitat, l’ajuntament, davant la delicada situació financera que està 

travessant, ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona ajornar i fraccionar les anualitats 
2012 i 2013, d’import 87.002,16 € cadascuna, el que dona un import total de 
174.004,32 €. 

  
III. Que per tal d’instrumentar aquest fraccionament s’ha proposat formalitzar un conveni, 

la minuta del qual ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona........................................,  

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels 
següents: 
 

P A C T E S 
 
Primer.- Objecte del conveni 
Formalitzar l’ajornament i fraccionament del deute que l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana té amb la Diputació de Barcelona, per import de cent setanta-quatre mil quatre 
euros amb trenta-dos cèntims (174.004,32) €  corresponent a les anualitats 2012 i 2013 
pendents dels préstecs que se li han concedit de la Caixa de Crèdit que a continuació es 
detallen: 
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Préstecs Caixa de Crèdit de Cooperació Local 
 
Exp. 04/00109 - Pas vianants ctra. BV-1435 (anualitat 2012)........................ 12.500 € 
 Pas vianants ctra. BV-1435 (anualitat 2013)........................ 12.500 € 
Exp. 07/00091 - Urbanització carrers Serrat i altres (2012)............................ 14.502,16 € 
 Urbanització carrers Serrat i altres (2013)............................ 14.502,16 € 
Exp. 08/00131 - Obres urb. CM Salve Regina (2012).................................... 15.000€ 
 Obres urb. CM Salve Regina (2013).................................... 15.000€ 
Exp. 09/00105 - Biblioteca i Casa de Cultura (2012)...................................... 15.000€ 
 Biblioteca i Casa de Cultura (2013)...................................... 15.000€ 
Exp. 11/00006 - Biblioteca, Casa de Cultura (2012)....................................... 15.000€ 
 Biblioteca, Casa de Cultura (2013)....................................... 15.000€ 
Exp. 11/00046 - Biblioteca, Casa de Cultura 2011 (2012).............................. 15.000€ 
 Biblioteca, Casa de Cultura 2011 (2013).............................. 15.000€ 
   

      TOTAL   174.004,32 € 
 

Segon.-  Obligacions 
L’Ajuntament abonarà el deute assenyalat en el termini de DEU anys, d’acord amb el 
següent quadre d’amortització: 

 

 
DATA 

 

 
 

ANUALITAT 
 

 
IMPORT 

INTERESSOS 
 

 
IMPORT 
CAPITAL 

 

 
PENDENT 

AMORTITZAR 
 

     
30.06.2014 17.400,43 0,00 17.400,43 156.603,89 
30.06.2015 17.400,43 0,00 17.400,43 139.203,46 
30.06.2016 17.400,43 0,00 17.400,43 121.803,03 
30.06.2017 17.400,43 0,00 17.400,43 104.402,60 
30.06.2018 17.400,43 0,00 17.400,43 87.002,17 
30.06.2019 17.400,43 0,00 17.400,43 69.601,74 
30.06.2020 17.400,43 0,00 17.400,43 52.201,31 
30.06.2021 17.400,43 0,00 17.400,43 34.800,88 
30.06.2022 17.400,43 0,00 17.400,43 17.400,45 
30.06.2023 17.400,45 0,00 17.400,45 0,00 
     
T O T A L S:  174.004,32 0,00 174.004,32  

 
Tercer.-  Incompliment  
Si en cadascuna de les dates de pagament establertes no s’ha rebut l’ingrés corresponent, 
l’Ajuntament autoritza la compensació de l’import vençut amb subvencions que la Diputació 
de Barcelona hagi de satisfer a l’ajuntament. 
 
Si a 30 de setembre dels respectius exercicis no s’ha pogut arribar a compensar l’import 
total de la quota, l’Ajuntament autoritza la Diputació perquè practiqui, a través de 
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), la corresponent retenció sobre qualsevol import 
que aquest hagi de liquidar a l’Ajuntament. 
 
Quart.-  Compromisos 
Mentre estigui vigent el present conveni, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat de 
denegar qualsevol petició per a l’atorgament d’un nou préstec de la Caixa  de Crèdit. 
 
Les quotes que es puguin esdevenir per futurs compromisos, i que per tant no estan 
recollides en el present conveni, es faran efectives al moment del seu respectiu venciment. 
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Cinquè.-   Pagament anticipat 
L'Ajuntament podrà anticipar el pagament d'una part de les quotes o bé del total del deute. 
 
Sisè.-   Formes d’extinció 
Aquest conveni s’extingirà pels següents motius: 
Pel compliment de les obligacions contretes dins els terminis establerts. 
Per mutu acord entre ambdues parts. 
Per la resta de causes previstes legalment. 
 
Setè.- Consignació pressupostària  
Durant els exercicis econòmics en què aquest conveni sigui vigent, l'Ajuntament s'obliga a 
consignar en el seu pressupost els crèdits necessaris per atendre totes les obligacions que 
se'n segueixin. 
 
Vuitè.- Resolució de conflictes 
El present conveni té naturalesa administrativa i per conèixer de les controvèrsies que 
puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Novè.-  Règim jurídic 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert al 
capítol 1 del títol VII del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i pels arts. 108 
i següents de la Llei 26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya.”  

 
Segon.-  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i a 
l’ORGT per al seu seguiment i efectes. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar 
l’atorgament d’un ajut de cent cinquanta-nou mil ce nt deu euros amb vint-i-cinc 
cèntims (159.110,25) € a l’Ajuntament de Collbató p er l’actuació 13/X/98043 
“Millora integral i dinamització turística de les C oves de Salnitre”, en el marc de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.-  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: 
 
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: 
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“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 Ajuntament de Collbató  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Millora integral i dinamització turística de les Co ves de 
Salnitre  

Codi XGL 13/X/98043 
Aportació de la 
Diputació 

159.110,25 € 

2013 159.110,25 € 
2014                0 € Periodificació 
2015                0 € 

Àmbit de concertació 

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

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

 
Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
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“ CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel  President de la Corporació, 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 per la Secretaria delegada Sra. Beatriz Espinàs 
Vijande 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 COLLBATÓ, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

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

II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació: “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 

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

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

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

 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Collbató la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

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

relació a l’actuació següent: 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Collbató  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Millora integral i dinamització turística de les Co ves de 
Salnitre  

Codi XGL 13/X/98043 
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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 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 

Aportació de la Diputació 159.110,25 € 
2013 159.110,25 € 
2014                0 € Periodificació 
2015                0 € 

Aplicació pressupostària G/30201/432A1/76240 
         

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 públ iques 
 
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.” 
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Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent cinquanta-nou mil cent deu euros 
amb vint-i-cinc cèntims (159.110,25) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/432A1/76240 del vigent pressupost corporatiu. 
 
Quart.- Disposar l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de gestió 
d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Aprovar el document de justificació de despeses (Annex 1). 
 
Sisè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Collbató. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència,  l’aprovació de la 
minuta del conveni a subscriure amb el Consell Coma rcal del Tarragonès per al  
desplegament del sistema d’informació de serveis so cials DIBA-HESTIA als Ens 
locals de la demarcació de Barcelona que ho sol·lic itin.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local), la Diputació de Barcelona 
presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província. 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones desenvolupa actuacions de suport als ens locals de la 
demarcació de Barcelona amb l’objectiu de la modernització de l’administració pública, 
en concret dels serveis socials d’atenció primària, desplegant tot un seguit 
d’actuacions destinades a dotar als ens locals d’instruments per a la millora de la 
gestió i organització dels seus serveis. 
 
En aquest sentit des de l’any 1996 ha desenvolupat i mantingut diverses solucions que 
donen resposta a un sistema d’informació social, que es concreten des del 2006 en 
l’aplicatiu XISSAP actualment instal·lat en 266 ajuntaments.   
 
L’aplicatiu XISSAP ha quedat obsolet funcional i tecnològicament, per la qual cosa es 
voluntat de la Diputació de Barcelona donar una resposta de qualitat a les necessitats 
actuals dels ens locals i de compliment del marc jurídic vigent a Catalunya i definir el 
sistema d’informació social que ha de ser útil per als municipis de la demarcació de 
Barcelona.  
 
A l’any 2002 l’Administració Oberta de Catalunya (AOC en endavant) d’acord amb les 
seves funcions, va habilitar una línia de subvencions (6.000.000) € anuals per a les 
administracions públiques catalanes amb l’objectiu d’afavorir la seva modernització i 
de generar solucions electròniques d’automatització i millora de la gestió en diferents 
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àmbits, de les quals l’AOC es reservà la cotitularitat per a que poguessin ser 
compartides per altres administracions. Aquest fet s’emmarcava en el Pacte per a la 
Promoció i el Desenvolupament de la Societat de la Informació a les Administracions 
Públiques Catalanes, que va signar-se el 23 de juliol de 2001, per tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i el Consorci Localret en representació dels 
governs locals. Això va ser precursor del que després va quedar recollit a la Llei estatal 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que en el 
seu art. 45 estableix la reutilització de sistemes i aplicacions propietat de 
l’administració.  
 
A l’any 2003 el Consell Comarcal del Tarragonès es va acollir a la línia de subvencions 
de l’AOC pel desenvolupament d’un aplicatiu de gestió anomenat Hèstia, consistent en 
un programa de gestió dels serveis socials municipals que permet la integració amb 
programa de gestió d’expedients i d’altres serveis del departament de Benestar Social. 
 
Des de l’any 2006 el Consell Comarcal del Tarragonès ha vingut desenvolupant i 
completant l’esmentat aplicatiu i s’ha convertit en el proveïdor del servei de 
manteniment i suport per l’aplicatiu Hestia instal·lat actualment en 25 Àrees Bàsiques 
de Serveis Socials d’arreu de Catalunya, entre les qual n’hi  ha 4 de la demarcació de 
Barcelona. 
 
Diferents agents (Generalitat de Catalunya, Consorci AOC, Consell Comarcal del 
Tarragonès), entre els que cal comptar a la Diputació de Barcelona, comparteixen una 
mateixa visió estratègica consistent en avançar cap a la creació d’una plataforma de 
gestió dels serveis socials compartida i comú per a tota Catalunya a partir de l’aplicatiu 
Hèstia. 
 
L’activitat de la Diputació de Barcelona està regida pel principis de col·laboració i 
cooperació amb altres Administracions Públiques així com per l’eficiència en la gestió 
dels mitjans dels que disposa i que per aquest motiu la Diputació de Barcelona vol 
participar en el desenvolupament del programari HÈSTIA mitjançant la seva 
implementació en les entitats locals de la seva demarcació, ja que d’aquesta forma 
dóna resposta a les noves necessitats derivades de l’obsolescència del XISSAP alhora 
que col·labora en l’evolució d’aquest aplicatiu amb vistes a establir una plataforma de 
gestió dels serveis socials compartida i comú per a tota Catalunya. 
 
Des de què en 2011 la Diputació de Barcelona iniciés un procés d’anàlisi, diagnosi i 
valoració de diferents alternatives d’eines i sistemes d’informació, entre les 
desenvolupades tant per organitzacions privades com per organitzacions públiques, 
amb l’objectiu de donar resposta a les noves necessitats derivades de l’obsolescència 
del XISSAP, el programari HÈSTIA ha resultat ser l’eina que ofereix funcionalitats més 
idònies per als ens locals que gestionen els serveis socials bàsics. Així es desprèn de 
les cinc proves pilot realitzades a ens locals diferents a nivell organitzatiu, configuració, 
ús de l’aplicatiu i mida. Aquestes proves han permès constatar que l’aplicatiu és fiable, 
potent i totalment adaptable a les necessitats dels diferents ens de la demarcació de 
Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Tarragonès (entitat que ha 
desenvolupat i mantingut l’aplicatiu fins el dia d’avui) necessiten col·laborar per 
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desenvolupar el programari HÈSTIA i adaptar-lo a les necessitats dels ens locals de la 
demarcació de Barcelona i alhora garantir l’èxit de la migració de tota la base de dades 
XISSAP. Amb aquesta col·laboració, establerta en els termes del present conveni, es 
desenvoluparà el programari per aconseguir una eina totalment adequada a les 
necessitats dels diferents ens locals. Es preveu que aquesta evolució i adequació 
tecnològiques suposin un cost econòmic per al Consell Comarcal del Tarragonès, cost 
que la Diputació de Barcelona assumirà en el marc de la cooperació econòmica i 
tècnica, en ser els municipis de la demarcació de Barcelona, entre d’altres entitats 
locals, els principals destinataris d’aquest aplicatiu. 
 
Vista la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics i els articles 108 a 112  de la  Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels Ens locals. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 
19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Tarragonès per al desplegament del sistema 
d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA als Ens locals de la demarcació de 
Barcelona que ho sol·licitin, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSEL L COMARCAL DEL 
TARRAGONÈS PER AL DESPLEGAMENT DEL SISTEMA D’INFORM ACIÓ DE SERVEIS 
SOCIALS DIBA- HESTIA ALS ENS LOCALS DE LA DEMARCACI Ó DE BARCELONA 
QUE HO SOL·LICITIN 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vice-presidenta 2a. i Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada 
d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i 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 en el BOPB de 19 
de febrer de 2013; assistida per la secretària delegada,  Sra. Laura Esquerda Fontanills, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm.: 
3538/12, de 2 de maig de 2012, publicat al BOPB de 16 de maig de 2012. 
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CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS representat per l’Il·lm. Sr. Frederic Adan 
Domènech, president del Consell Comarcal del Tarragonès, en el seu nom i representació, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1.a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre que aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,  
assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Josep Gómez Belluga. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que en exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local), la Diputació de Barcelona 
presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província. 
 
II.- Que l’Àrea d’Atenció a les Persones desenvolupa actuacions de suport als ens locals de 
la demarcació de Barcelona amb l’objectiu de la modernització de l’administració pública, en 
concret dels serveis socials d’atenció primària, desplegant tot un seguit d’actuacions 
destinades a dotar als ens locals d’instruments per a la millora de la gestió i organització 
dels seus serveis. 
 
En aquest sentit des de l’any 1996 ha desenvolupat i mantingut diverses solucions que 
donen resposta a un sistema d’informació social, que es concreten des del 2006 en 
l’aplicatiu XISSAP actualment instal·lat en 266 ajuntaments.   
 
L’aplicatiu XISSAP ha quedat obsolet funcional i tecnològicament, per la qual cosa es 
voluntat de la Diputació de Barcelona donar una resposta de qualitat a les necessitats 
actuals dels ens locals i de compliment del marc jurídic vigent a Catalunya i definir el 
sistema d’informació social que ha de ser útil per als municipis de la demarcació de 
Barcelona.  
 
III.- Que a l’any 2002 l’Administració Oberta de Catalunya (AOC en endavant) d’acord amb 
les seves funcions, va habilitar una línia de subvencions (6.000.000) € anuals per a les 
administracions públiques catalanes amb l’objectiu d’afavorir la seva modernització i de 
generar solucions electròniques d’automatització i millora de la gestió en diferents àmbits. 
Aquest fet s’emmarcava en el Pacte per a la Promoció i el Desenvolupament de la Societat 
de la Informació a les Administracions Públiques Catalanes, que va signar-se el 23 de juliol 
de 2001, per tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i el Consorci Localret 
en representació dels governs locals. Això va ser precursor del que després va quedar 
recollit a la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, que en el seu art. 45 estableix la reutilització de sistemes i aplicacions propietat de 
l’administració.  
 
A l’any 2003 el Consell Comarcal del Tarragonès es va acollir a la línia de subvencions de 
l’AOC pel desenvolupament d’un aplicatiu de gestió anomenat Hèstia, consistent en un 
programa de gestió dels serveis socials municipals que permet la integració amb programa 
de gestió d’expedients i d’altres serveis del departament de Benestar Social. 
 
Des de l’any 2006 el Consell Comarcal del Tarragonès ha vingut desenvolupant i completant 
l’esmentat aplicatiu instal·lat actualment en 25 Àrees Bàsiques de Serveis Socials d’arreu de 
Catalunya, entre les qual n’hi  ha 4 de la demarcació de Barcelona. 
 
IV.- Que diferents agents (Generalitat de Catalunya, Consorci AOC, Consell Comarcal del 
Tarragonès), entre els que cal comptar a la Diputació de Barcelona, comparteixen una 
mateixa visió estratègica consistent en avançar cap a la creació d’una plataforma de gestió 
dels serveis socials compartida i comú per a tota Catalunya a partir de l’aplicatiu Hèstia. 
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V.- Que l’activitat de la Diputació de Barcelona està regida pel principis de col·laboració i 
cooperació amb altres Administracions Públiques així com per l’eficiència en la gestió dels 
mitjans dels que disposa i que per aquest motiu la Diputació de Barcelona vol participar en 
el desenvolupament del programari HÈSTIA mitjançant la seva implementació en les entitats 
locals de la seva demarcació, ja que d’aquesta forma dóna resposta a les noves necessitats 
derivades de l’obsolescència del XISSAP alhora que col·labora en l’evolució d’aquest 
aplicatiu amb vistes a establir una plataforma de gestió dels serveis socials compartida i 
comú per a tota Catalunya. 
 
Des de què en 2011 la Diputació de Barcelona iniciés un procés d’anàlisi, diagnosi i 
valoració de diferents alternatives d’eines i sistemes d’informació, entre les desenvolupades 
tant per organitzacions privades com per organitzacions públiques, amb l’objectiu de donar 
resposta a les noves necessitats derivades de l’obsolescència del XISSAP, el programari 
HÈSTIA ha resultat ser l’eina que ofereix funcionalitats més idònies per als ens locals que 
gestionen els serveis socials bàsics. Així es desprèn de les cinc proves pilot realitzades a 
ens locals diferents a nivell organitzatiu, configuració, ús de l’aplicatiu i mida. Aquestes 
proves han permès constatar que l’aplicatiu és fiable, potent i totalment adaptable a les 
necessitats dels diferents ens de la demarcació de Barcelona. 
 
VI.- Que la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Tarragonès (entitat que ha 
desenvolupat i mantingut l’aplicatiu fins el dia d’avui) necessiten col·laborar per 
desenvolupar el programari HÈSTIA i adaptar-lo a les necessitats dels ens locals de la 
demarcació de Barcelona i alhora garantir l’èxit de la migració de tota la base de dades 
XISSAP. Amb aquesta col·laboració, establerta en els termes del present conveni, es 
desenvoluparà el programari per aconseguir una eina totalment adequada a les necessitats 
dels diferents ens locals. Es preveu que aquesta evolució i adequació tecnològiques suposin 
un cost econòmic per al Consell Comarcal del Tarragonès, cost que la Diputació de 
Barcelona assumirà en el marc de la cooperació econòmica i tècnica, en ser els municipis 
de la demarcació de Barcelona, entre d’altres entitats locals, els principals destinataris 
d’aquest aplicatiu. 
 
VII.- Que vista la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics i els articles 108 a 112  de la  Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels Ens locals. 
 
VIII.- Que el present conveni ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data ............ 
 
Per tot això, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
Primer.- Objecte 
 
Constitueix l’objecte d’aquest Conveni la realització per part del Consell Comarcal del 
desplegament i adequació del sistema d’informació de serveis socials Hèstia a tots els ens 
locals de la demarcació de Barcelona que sol·licitin la seva adhesió a la plataforma DIBA-
HESTIA de conformitat amb les clàusules que s’exposen a continuació. 
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
Les parts pacten complir els compromisos següents durant la vigència del conveni: 
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Per part del Consell Comarcal del Tarragonès 
 

- Assumir les funcions relatives a la configuració, adaptació, desplegament i administració 
del frontal web hestia.diba.cat. 

- Assumir les funcions relatives al desenvolupament del programari, tant en la seva vessant 
correctiva durant la fase de desplegament. 

- Assumir les funcions relatives a la instal·lació, configuració, adaptació, desplegament i 
administració de les Bases de Dades del sistema d’informació Hèstia, incloent-hi la 
configuració i programació dels procediments de còpia de seguretat i restauració. 

- Facilitar els accessos a dades i informació estadística que se sol·liciti per part de la 
Diputació de Barcelona. 

- Lliurar la documentació d’instal·lació, configuració i administració de l’aplicació i la 
infrastructura d’Hèstia. 

- Assessorar en la correcta migració de les dades 
- Assessorar en el desenvolupament de les tasques de suport necessàries de formació als 

professionals de l’aplicatiu. 
- Assessorar en la gestió de consultes i incidències en primera instància 
- Assessorar en les funcions relatives al desenvolupament de programari, tant en el seu 

vessant correctiu com evolutiu durant la fase de desplegament. 
 

Aquesta col·laboració administrativa es realitzarà amb un pla de treball setmanal que fixarà 
el calendari d’implantació i la dedicació tècnica, amb la coordinació i programació 
d’ambdues administracions.  
 
Per part de la Diputació de Barcelona 

 
- Realitzar el manteniment de la infrastructura informàtica de servidors, programari de base i 

comunicacions. 
- Realitzar la gestió de la plataforma de producció, incloent-hi la gestió de la disponibilitat del 

servei, seguretat, monitoratge, backup i de la recuperació a indicació del Consell Comarcal 
del Tarragonès. 

- Autoritzar al personal designat pel Consell Comarcal del Tarragonès l’accés 
d’administració dels sistemes dedicats a l’aplicatiu Hèstia, d’acord amb els procediments 
de seguretat que estableixi la Diputació. 

- Desenvolupar protocols de millora de la coherència de les dades del sistema d’informació 
social. 

- Mantenir i desenvolupar processos de servei usuaris. 
- Definir, per a aquells ens locals que disposin de l’aplicatiu Xissap, les especificacions de 

migració de les dades del Xissap a Hèstia 
- Identificar i proposar, per a aquells ens locals que disposin de l’aplicatiu Xissap, els 

evolutius i millores de l’aplicació Xissap a l’aplicació Hèstia. 
- Garantir la correcta migració de les dades 
- Desenvolupar les tasques de suport necessàries de formació als professionals de 

l’aplicatiu. 
- Assumir la gestió de consultes i incidències en primera instància 
- Assumir les funcions relatives al desenvolupament de programari, tant en el seu vessant 

correctiu com evolutiu durant la fase de desplegament. 
 

Tercer.- Condicions de la cessió del dret d’ús del programari 
 
El Consell Comarcal del Tarragonès, fent ús dels drets que li corresponen en el programari 
de gestió de serveis socials municipals denominat HÈSTIA, en concret els drets de propietat 
intel·lectual i d'aquells derivats del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, que aprova 
el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual regularitzant, aclarint i harmonitzant les 
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disposicions vigents en la matèria, especialment el que respecta sobre la protecció jurídica 
de programes d'ordinador, cedeix el dret d'ús i autoritza expressament la utilització del 
programari esmentat a la Diputació de Barcelona i als ens locals de la seva demarcació 
territorial adherits a la plataforma DIBA-HESTIA seguint els criteris establerts per la 
Diputació de Barcelona. 
 
La cessió del dret d'ús es realitza amb caràcter intransferible, mantenint-se la titularitat del 
programari pel cedent. 
 
La cessió es regirà en allò no establert en aquest conveni per la regulació normativa 
corresponent, i especialment pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, abans 
esmentat, especialment respecte als drets sobre protecció jurídica de programes 
d’ordinador. 
 
El Consell Comarcal del Tarragonès fa l’esmentada cessió d’ús del programari en l’estat de 
desenvolupament en què es troba i es compromet a desenvolupar les adaptacions 
necessàries, prèviament consensuades per les parts signatàries del conveni, per la òptima 
implementació a la demarcació de Barcelona. 
  
El Consell Comarcal del Tarragonès facilitarà a la Diputació de Barcelona, en el marc 
d’aquest conveni, les millores, ampliacions i noves versions que en el seu cas es realitzin 
durant la seva vigència temporal. 
 
Quart.- Protecció de dades de caràcter personal.  

 
I. Objecte de l’encàrrec de tractament 

 
Mitjançant les presents clàusules s’habilita al Consell Comarcal del Tarragonès, encarregat 
del tractament, per tractar, per compte dels ens locals de la seva demarcació territorial 
adherits al seu pas a la plataforma DIBA-HESTIA,  responsables del fitxers, les dades de 
caràcter personal necessàries per prestar el servei de cessió, suport d’usuaris i resolució 
d’incidències del programari Hèstia de benestar social.  

 
El tractament consistirà en: 

 
 Accés a les dades 

 
 Elaboració 

 Elaboració de còpies 
 

 Modificació 

 Recollida 
 

 Bloqueig 

 Conservació Comunicació 
 

II. Identificació dels fitxers afectats 
 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,  
els ens locals adherits a la plataforma DIBA-HESTIA, com a titulars i responsables del fitxer, 
posaran a disposició del Consell Comarcal del Tarragonès, encarregat del tractament, el 
fitxer que conté les dades de caràcter personal necessàries per dur a terme les actuacions 
objecte del present conveni i que haurà d’estar inscrit al Registre de Protecció de Dades. 
 
El Consell Comarcal del Tarragonès serà l’encarregat del tractament de dades, única i 
exclusivament, per l’execució de les obligacions que s’estableixen al pacte segon d’aquest 
conveni. 
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III. Obligacions de l’encarregat del tractament 
 

El Consell Comarcal del Tarragonès i el seu personal que tracti les dades del fitxer esmentat 
se sotmeten a la normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la 
desplega, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a 
les condicions següents: 

 
a. Utilitzar les dades que formen part d’aquest fitxer, només per a la finalitat objecte 

d’aquest encàrrec. 
 
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions de la Gerència de Serveis de Benestar 

Social de la Diputació de Barcelona com a directora tècnica delegada pel responsable 
del tractament. 

 
c. S’autoritza l’encarregat del tractament a subcontractar aquells treballs necessaris per al 

correcte desenvolupament i acompliment dels objectius del present conveni. La 
subcontractació serà comunicada al responsable del fitxer posant a la seva disposició 
còpia del contracte on s’hauran especificat entre d’altres les obligacions de l'art.12 de la 
LOPD. 

 
L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui 
compatible.  

 
d. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin 

tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu objecte. 
 

e. Elaborar i portar, per delegació, el document de seguretat del responsable pel que fa a 
les dades tractades durant el present conveni. L’encarregat ha de trametre al 
responsable una còpia del document elaborat i de les seves modificacions. 

 
f. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats 

d’aquest encàrrec. 
 
g. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen 

als seus treballadors afectats. 
 
h. Implantar, i incloure en la descripció tècnica, les mesures de seguretat que corresponen 

al nivell alt que permet atènyer el programari, segons el que estableix el Reglament de la 
Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les especificacions següents: 

 
1) Els sistemes de gestió de la informació utilitzats seran els següents: 

 
- Automatitzat amb connexió remota, mitjançant protocol de comunicacions segur i a 

través de la xarxa de telecomunicacions pública, al Servidor de la Diputació de 
Barcelona. 

 
2) L’encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne la identitat i 

el perfil professional al responsable del fitxer. 
 
3) L’encarregat ha d’anotar les incidències al Registre d’incidències i ha de posar en 

coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, qualsevol 
incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui afectar la 
integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades. 
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4) L’encarregat s’ha de sotmetre a les auditories de compliment de la normativa de 
protecció de dades que decideixi el responsable del fitxer, a l’inici de la prestació, com 
a mínim cada 2 anys i, en qualsevol cas, sempre que es produeixin modificacions 
substancials als sistemes d’informació. 

 
5) L’encarregat no realitzaran cap tipus de proves amb dades reals sense el 

corresponent protocol de còpies de seguretat i recuperació de dades activat. 
 

i.  Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat 
aplicables. 

 
j. Retornar al responsable del tractament, o l’encarregat que aquest indiqui, les dades de 

caràcter personal i, si escau,  els suports on constin, un cop complerta la prestació.  
 

El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips informàtics de 
l’encarregat i qualsevol altre suport utilitzat.  
 
No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la prestació. 

 
IV. Exercici de drets  

 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant 
l’encarregat del tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que 
indiqui el responsable La comunicació s’ha de fer de forma immediata, i en cap cas més 
enllà del dia laborable següent a la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb les 
altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 
 
Cinquè.- Comissió tècnica de seguiment del conveni  
  
Es constituirà una Comissió tècnica de seguiment del projecte integrada per dos membres 
de la Diputació de Barcelona i dos membres del Consell Comarcal del Tarragonès amb les 
següents funcions: 

 
• Seguiment del desenvolupament de les activitats. 
• Resolució de les possibles incidències 
 
Sisè.- Finançament  
   
La present col·laboració comporta per a ambdues parts les obligacions establertes al pacte 
segon. No obstant això, donat que el Consell Comarcal del Tarragonès en els termes  
indicats en el pacte segon i tercer  haurà de destinar mitjans tècnics i humans específics per 
a l’evolució, desenvolupament i adaptació del programari a les necessitats dels ens locals 
de la demarcació de Barcelona, la Diputació de Barcelona efectuarà una aportació a les 
despeses  del Consell Comarcal del Tarragonès de Cent cinquanta mil (150.000) €. 
 
Aquesta aportació resta supeditada a la prèvia presentació dels informes establerts al pacte 
setè i es desglossa de la manera següent: 

 
 IMPORT ORGÀNIC FUNCIONAL ECONÒMIC 
Exercici 2013 75.000 € 60100 231A0 46595 
Exercici 2014 75.000 € 60100 231 465 
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Setè.- Pagament i justificació de la despesa 
 
L’adequada aplicació dels fons econòmics a la consecució dels objectius previstos en el 
present conveni, es verificarà mitjançant la presentació d’informes de justificació parcial de 
l’activitat que determinaran, a la vegada, els corresponents pagaments parcials. 
 
Aquests informes hauran de ser emesos per la comissió tècnica de seguiment, quant 
aquesta s’hagi constituït formalment, o bé pel Consell Comarcal del Tarragonès on consti la 
conformitat del Gerent dels Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona. 
 
La data màxima de presentació del darrer informe serà el 31 de desembre de 2014. 
 
En cas que a la finalització de l’any 2013 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. 
 
Vuitè.- Vigència  
  
La vigència d’aquest Conveni s’estendrà des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 
2014, podent-se prorrogar per períodes anuals i per acord exprés de les parts. En cas de 
pròrroga, les parts, podran introduir les modificacions que considerin escaients. 
 
Novè.- Formes d’extinció del conveni 
 
Qualsevol de les parts podrà resoldre el present conveni notificant-ho de manera fefaent a 
l’altra part amb una antelació  mínima de dos mesos. 
 
Sense perjudici de la resolució per mutu acord entre les parts, aquest conveni quedarà 
resolt per les causes següents: 

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

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

 
En qualsevol cas, l’extinció del Conveni implicarà l’aplicació de l’article 12.3 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
En cas d’extinció anticipada, la Diputació de Barcelona, decidirà segons el moment en el 
que es trobin les actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni.  
 
Desè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós-administratiu. 
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Onzè.- 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. 
 
Dotzè.- Interpretació 
 
En el supòsit què sorgeixen discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, cap de les 
parts es reserva la facultat d’interpretar les seves clàusules. 
 
Tretzè.- 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. 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa plurianual de Cent cinquanta mil (150.000) €,  
que es desglossa de la següent manera: 
 
 IMPORT ORGÀNIC FUNCIONAL  ECONÒMIC 
Exercici 2013 75.000 € 60100 231A0 46595 
Exercici 2014 75.000 € 60100 231 465 

 
restant supeditada a la modificació de crèdit núm.: 4084 i a la condició suspensiva 
d’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
Tercer.-  Declarar la plurianualitat de la despesa derivada del present conveni 
 
Quart.-  Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
minuta del conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de 
Barcelona i els ens locals de la seva demarcació te rritorial que s’hi adhereixin, 
per al desplegament del sistema d’informació de ser veis socials DIBA–HESTIA.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i 
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local), la Diputació de Barcelona 
presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província. 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones desenvolupa actuacions de suport als ens locals de la 
demarcació de Barcelona amb l’objectiu de la modernització de l’administració pública, 
en concret dels serveis socials d’atenció primària, desplegant tot un seguit 
d’actuacions destinades a dotar als ens locals d’instruments per a la millora de la 
gestió i organització dels seus serveis. 
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En aquest sentit des de l’any 1996 ha desenvolupat i mantingut diverses solucions que 
donen resposta a un sistema d’informació social, que es concreten des del 2006 en 
l’aplicatiu XISSAP actualment instal·lat en 266 ajuntaments.   
 
L’aplicatiu XISSAP ha quedat obsolet funcional i tecnològicament, per la qual cosa es 
voluntat de la Diputació de Barcelona donar una resposta de qualitat a les necessitats 
actuals dels ens locals i de compliment del marc jurídic vigent a Catalunya i definir el 
sistema d’informació social que ha de ser útil per als municipis de la demarcació de 
Barcelona.  
 
A l’any 2002 l’Administració Oberta de Catalunya (AOC en endavant) d’acord amb les 
seves funcions, va habilitar una línia de subvencions (6.000.000) € anuals per a les 
administracions públiques catalanes amb l’objectiu d’afavorir la seva modernització i 
de generar solucions electròniques d’automatització i millora de la gestió en diferents 
àmbits, de les quals l’AOC es reservà la cotitularitat per a que poguessin ser 
compartides per altres administracions. Aquest fet s’emmarcava en el Pacte per a la 
Promoció i el Desenvolupament de la Societat de la Informació a les Administracions 
Públiques Catalanes, que va signar-se el 23 de juliol de 2001, per tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i el Consorci Localret en representació dels 
governs locals. Això va ser precursor del que després va quedar recollit a la Llei estatal 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que en el 
seu art. 45 estableix la reutilització de sistemes i aplicacions propietat de 
l’administració.  
 
A l’any 2003 el Consell Comarcal del Tarragonès es va acollir a la línia de subvencions 
de l’AOC pel desenvolupament d’un aplicatiu de gestió anomenat Hèstia, consistent en 
un programa de gestió dels serveis socials municipals que permet la integració amb 
programa de gestió d’expedients i d’altres serveis del departament de Benestar Social. 
 
Des de l’any 2006 el Consell Comarcal del Tarragonès ha vingut desenvolupant i 
completant l’esmentat aplicatiu i s’ha convertit en el proveïdor del servei de 
manteniment i suport per l’aplicatiu Hestia instal·lat actualment en 25 Àrees Bàsiques 
de Serveis Socials d’arreu de Catalunya, entre les qual n’hi  ha 4 de la demarcació de 
Barcelona. 
 
Per donar resposta a les noves necessitats derivades de l’obsolescència del XISSAP 
la Diputació de Barcelona ha realitzat des de l’any 2011 un procés d’anàlisi, diagnosi i 
valoració de diferents alternatives d’eines i sistemes d’informació aplicables a l’àmbit 
de la gestió dels serveis socials bàsics i desenvolupades tant per part d’organitzacions 
privades com públiques.  
 
Com a resultat d’aquest procés inicial es va valorar Hestia com la eina que ofereix 
funcionalitats més idònies per als ens locals que gestionen els serveis socials bàsics. 
Per completar la valoració inicial, s’han realitzat cinc proves pilot a ens locals diferents 
per les seves característiques a nivell d’organització, configuració, ús de l’aplicatiu i 
mida, per garantir la seva bona adaptació a les diferents realitats del territori. La 
experiència de les proves pilot permet constatar que l’aplicatiu és fiable, potent i 
totalment ajustat a les necessitats locals.  
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Per tal d’assumir amb garanties d’èxit el desplegament i gestió de la plataforma DIBA-
HESTIA, aconsellen la necessitat de plantejar-se el sistema d’establir les relacions 
entre la Diputació de Barcelona i els Ens locals de la seva demarcació territorial amb 
criteris d’eficàcia i eficiència. 
 
El present conveni tipus pretén establir, de comú acord, una forma simplificada de 
gestió  que permeti donar resposta ràpida i eficaç al desplegament de la plataforma 
DIBA-HESTIA als Ens locals de la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona.  
 
Vista la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics i els articles 108 a 112  de la  Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels Ens locals. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.2) de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, 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 que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i 
els ens locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al desplegament del 
sistema d’informació de serveis socials DIBA–HESTIA, d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació: 

 
“ CONVENI TIPUS PER REGULAR LES RELACIONS ENTRE LA DI PUTACIÓ DE BARCELONA 
I ELS ENS LOCALS DE LA SEVA DEMARCACIÓ TERRITORIAL QUE S’HI ADHEREIXIN, PER 
AL DESPLEGAMENT DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ DE SERVEIS  SOCIALS DIBA–
HESTIA  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que en exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local), la Diputació de Barcelona 
presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província. 
 
II.- Que l’Àrea d’Atenció a les Persones desenvolupa actuacions de suport als ens locals de 
la demarcació de Barcelona amb l’objectiu de la modernització de l’administració pública, en 
concret dels serveis socials d’atenció primària, desplegant tot un seguit d’actuacions 
destinades a dotar als ens locals d’instruments per a la millora de la gestió i organització 
dels seus serveis. 
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En aquest sentit des de l’any 1996 ha desenvolupat i mantingut diverses solucions que 
donen resposta a un sistema d’informació social, que es concreten des del 2006 en 
l’aplicatiu XISSAP actualment instal·lat en 266 ajuntaments.   
 
L’aplicatiu XISSAP ha quedat obsolet funcional i tecnològicament, per la qual cosa es 
voluntat de la Diputació de Barcelona donar una resposta de qualitat a les necessitats 
actuals dels ens locals i de compliment del marc jurídic vigent a Catalunya i definir el 
sistema d’informació social que ha de ser útil per als municipis de la demarcació de 
Barcelona.  
 
III.- Que a l’any 2002 l’Administració Oberta de Catalunya (AOC en endavant) d’acord amb 
les seves funcions, va habilitar una línia de subvencions (6.000.000) € anuals per a les 
administracions públiques catalanes amb l’objectiu d’afavorir la seva modernització i de 
generar solucions electròniques d’automatització i millora de la gestió en diferents àmbits, 
de les quals l’AOC es reservà la cotitularitat per a que poguessin ser compartides per altres 
administracions. Aquest fet s’emmarcava en el Pacte per a la Promoció i el 
Desenvolupament de la Societat de la Informació a les Administracions Públiques 
Catalanes, que va signar-se el 23 de juliol de 2001, per tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i el Consorci Localret en representació dels governs locals. Això va 
ser precursor del que després va quedar recollit a la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que en el seu art. 45 estableix la 
reutilització de sistemes i aplicacions propietat de l’administració.  
 
A l’any 2003 el Consell Comarcal del Tarragonès es va acollir a la línia de subvencions de 
l’AOC pel desenvolupament d’un aplicatiu de gestió anomenat Hèstia, consistent en un 
programa de gestió dels serveis socials municipals que permet la integració amb programa 
de gestió d’expedients i d’altres serveis del departament de Benestar Social. 
 
Des de l’any 2006 el Consell Comarcal del Tarragonès ha vingut desenvolupant i completant 
l’esmentat aplicatiu i s’ha convertit en el proveïdor del servei de manteniment i suport per 
l’aplicatiu Hestia instal·lat actualment en 25 Àrees Bàsiques de Serveis Socials d’arreu de 
Catalunya, entre les qual n’hi  ha 4 de la demarcació de Barcelona. 
 
IV.- Que per donar resposta a les noves necessitats derivades de l’obsolescència del 
XISSAP la Diputació de Barcelona ha realitzat des de l’any 2011 un procés d’anàlisi, 
diagnosi i valoració de diferents alternatives d’eines i sistemes d’informació aplicables a 
l’àmbit de la gestió dels serveis socials bàsics i desenvolupades tant per part 
d’organitzacions privades com públiques.  
 
V.- Que com a resultat d’aquest procés inicial es va valorar Hestia com la eina que ofereix 
funcionalitats més idònies per als ens locals que gestionen els serveis socials bàsics. Per 
completar la valoració inicial, s’han realitzat cinc proves pilot a ens locals diferents per les 
seves característiques a nivell d’organització, configuració, ús de l’aplicatiu i mida, per 
garantir la seva bona adaptació a les diferents realitats del territori. La experiència de les 
proves pilot permet constatar que l’aplicatiu és fiable, potent i totalment ajustat a les 
necessitats locals.  
 
VI.- Que per tal d’assumir amb garanties d’èxit el desplegament i gestió de la plataforma 
DIBA-HESTIA, aconsellen la necessitat de plantejar-se el sistema d’establir les relacions 
entre la Diputació de Barcelona i els Ens locals de la seva demarcació territorial amb criteris 
d’eficàcia i eficiència. 
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VII.- Que el present conveni tipus pretén establir, de comú acord, una forma simplificada de 
gestió  que permeti donar resposta ràpida i eficaç al desplegament de la plataforma DIBA-
HESTIA als Ens locals de la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona.  
 
VIII.- Que vista la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics i els articles 108 a 112  de la  Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels Ens locals. 
 
Per tot això, la Diputació de Barcelona i els Ens locals de la seva demarcació territorial 
adherits voluntàriament al present conveni tipus, estableixen de comú acord les següents: 
 

CLÀUSULES  
 
Clàusula primera.- Fins genèrics 
 
A través del present conveni tipus, es regulen les relacions entre la Diputació de Barcelona i 
els Ens locals que s’hi adhereixin, que regiran el desplegament i la gestió de la plataforma 
DIBA-HESTIA.  
 
La plataforma DIBA-HESTIA consisteix en un aplicatiu de gestió dels serveis socials bàsics 
de que permet la documentació i gestió dels expedients socials així com la consulta i 
explotació d’informació en aquest àmbit.  
 
L’aplicatiu gestiona les bases de dades residenciades en un servidor de la Diputació de 
Barcelona al qual els ens locals hi accediran a través d’Internet. 
 
Clàusula segona.- Règim jurídic 
 
El present conveni tipus es regeix per les seves clàusules i en allò que no estigui previst a 
les mateixes pels els articles 108 a 112  de la  Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pels articles 303 a 311 del 
Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels Ens locals i per la resta de disposicions legals vigents en aquesta matèria.  
 
Clàusula tercera.- Procediment d’adhesió 
 
3.1.- Es poden adherir a aquest conveni tipus: 

 
• Tots els ens locals de la demarcació de Barcelona que gestionin una Àrea Bàsica de 

Serveis Socials d'acord amb l'organització territorial del sistema públic de serveis socials 
establerta pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.  

 
• Opcionalment, s’admetrà, també, l’adhesió dels municipis menors de 20.000 habitants 

que gestionin per compte propi les competències de serveis socials  
 

3.2.- El/la Secretari/ària de l’Ens local haurà de trametre a l’Oficina de Suport Intern de la 
Gerència de Benestar Social de la Diputació de Barcelona (Edifici Serradell, 3a planta, 
Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 de Barcelona) diligència de l’acord d’adhesió al 
present conveni tipus i l’acceptació del seu clausulat, efectuada per l’òrgan competent de 
l’Ens local. 
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3.3.-  En el cas de que l’adhesió la realitzi un Ens supramunicipal, si aquest no n’és el 
responsable de les dades, haurà d’adjuntar, a la diligència d’adhesió, l'acord d’accés a les 
dades per compte de tercers de tots els municipis als qui representi, que permeti 
subencarregar a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Tarragonès, el 
tractament de les dades personals. 
  
3.4.- L’adhesió a aquest conveni tipus no comporta la participació immediata en el projecte. 
La Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones fixarà el termini 
d’implantació previst en funció de les possibilitats i disponibilitats de recursos tecnològics 
humans i materials. 
 
Clàusula quarta.- Obligacions de les parts 
 
Ambdues parts pacten complir els compromisos següents: 

 
• Per part de l’Ens local adherit 

 
1. Seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la 

normativa o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats 
 
2. Mantenir actualitzada la informació relativa als usuaris dels serveis socials d’atenció 

primària amb la freqüència i regularitat que s’estableixi amb caràcter general, i a prendre 
les mesures necessàries perquè els accessos a la plataforma DIBA-HESTIA siguin 
únicament els autoritzats. 

 
3. Seguir les instruccions de gestió que la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les 

Persones pugui dictar 
 

• Per part de la Diputació de Barcelona 
 

1. Manteniment de la infrastructura informàtica i de comunicacions necessària. 
 
2. Centralització d’una base de dades. 
 
3. Posar a l’abast dels municipis el software necessari per a la realització de les consultes i 

altres operacions necessàries per al manteniment de les dades. 
 
4. En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d’informació 

digital de conformitat amb les instruccions dels Ens locals adherits i d’acord amb la 
legislació vigent. 

 
Clàusula cinquena.- Protecció de dades de caràcter personal. 

 
1. Els Ens locals adherits, com a responsables dels fitxers, AUTORITZEN a la Diputació de 

Barcelona a encarregar-se del tractament de les dades personals contingudes a la 
plataforma DIBA-HESTIA. 

 
2. Els Ens locals adherits, com a responsables dels fitxers i la Diputació de Barcelona com 

a encarregada del tractament, es comprometen a complir els requeriments normatius 
previstos a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (en endavant LOPD). 
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3. La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit 
es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en 
aquest conveni, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels Ens 
locals adherits. 

  
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions 
següents: 

 
• Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la realització de les 

actuacions derivades de la gestió dels servies socials d’atenció primària de l’Ens local 
d’acord amb les indicacions del Responsable del Fitxer. 

 
• La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures 

tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes 
i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, així com 
el deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les 
fases del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD. 

 
4. La Diputació de Barcelona no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap altre 

finalitat que no sigui per la qual van ser recollides, ni les comunicarà o cedirà a cap 
entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada sense l’expressa 
autorització de l’Ens local adherit. 

 
5. En el supòsit d’extinció del Conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar totes 

les dades de què disposi, tant les emmagatzemades en suports informàtics com les que 
es trobin en suport paper. 

 
6. La Diputació de Barcelona adoptarà les mesures de seguretat previstes en el Reglament 

de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, aprovat pel R.D. 1720/2007, de 21 de desembre. 

 
En concret haurà de contemplar i implementar les mesures de seguretat del nivell Alt, les 
quals es concreten en les següents: 

 
o Elaborar el document de seguretat de nivell Alt, en el qual hi constaran les mesures 

de seguretat i els procediments tècnicoadministratius que s'implementaran per 
garantir la seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin. 

 
o Confecció d’una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb 

indicació del nivell d’accés autoritzat. 
 
o Descripció del mecanisme d’identificació i autenticació  dels usuaris en l’accés al 

sistema d’informació. 
 
o Implantació d’un registre que reculli el tipus d’incidència, el moment en què s’ha 

produït, la persona que la notifica i la persona que rep la comunicació i els efectes 
derivats de la incidència, les recuperacions que es realitzin, l’operador que l’executi i 
les incidències que es poguessin produir. 

 
o En el cas que es produeixi una incidència, i un cop complimentat el registre de la 

mateixa, es farà arribar aquesta informació a l’Ens local responsable del fitxer objecte 
de la incidència. 
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o Existència d’un procediment que permeti l’emmagatzematge dels accessos a la 
informació, amb indicació de l’usuari, la data i hora d’accés, el tipus d’accés i els 
registres als quals s’ha accedit. 

 
o Habilitació dels mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò 

que es refereix a l’intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal 
manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses. 

 
7. Atesa la titularitat dels Ens locals adherits de la competència sobre l’assistència a les 

persones, correspondrà a cada Ens locals, que encomana l’exercici de les competències, 
l’acompliment de les obligacions assenyalades a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13.12 (de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i a la resta de normes 
concordants. La inscripció al corresponent Registre de fitxers  s’haurà de produir 
preceptivament amb anterioritat a que la Diputació de Barcelona doni l’accés a la 
plataforma DIBA-HESTIA.  

 
L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions s’entenen sense 
perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades per la 
Diputació, fossin acceptades per l’Ens Local que encomana. 

 
8. Els Ens locals adherits habiliten al Consell Comarcal del Tarragonès, titular dels drets de 

propietat intel·lectual del programari de gestió de serveis socials municipals denominat 
HÈSTIA, per tractar, per compte dels ens locals de la demarcació de Barcelona adherits 
al present conveni tipus, responsables del fitxers, les dades de caràcter personal 
necessàries per prestar el servei de cessió, suport d’usuaris i resolució d’incidències del 
programari Hèstia de benestar social.  

 
El tractament consistirà en: 

 
 Accés a les dades 

 
 Elaboració 

 Elaboració de còpies 
 

 Modificació 

 Recollida 
 

 Bloqueig 

 Conservació  Comunicació 
 

9. Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
encàrrec, els ens locals adherits a la plataforma DIBA-HESTIA, com a responsables del 
fitxer, posaran a disposició dels titulars dels drets de propietat intel·lectual del programari 
de gestió de serveis socials municipals denominat HÈSTIA, encarregats del tractament, 
el fitxer que conté les dades de caràcter personal necessàries per dur a terme les 
actuacions objecte del present conveni. 

 
10. Els Ens locals adherits, com a responsables dels respectius fitxers, AUTORITZEN a la 

Diputació de Barcelona i als titulars dels drets de propietat intel·lectual del programari de 
gestió de serveis socials municipals denominat HÈSTIA a subcontractar a tercers per dur 
a terme les següents actuacions: 

 
� Suport a la instal·lació de l’aplicatiu i base de dades. 
� Suport per a la configuració (tant usuaris com organització). 
� Suport pels treballs de migració de les dades des del sistema XISSAP o d’altres. 
� Desenvolupament d’evolutius d’adaptació pel que fa a sectors, equips de treball, 

accés a dades del padró i gestió del mòdul agenda. 
� Formació dels usuaris dels ens locals. 
� Suport per a la gestió d’incidències. 
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11. La Diputació de Barcelona com a directora del projecte vetllarà/col·laborarà amb l’Ens 
local per a què les empreses/entitats contractades ajustin la seva actuació a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

 
12. La Diputació de Barcelona podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la 

realització d’estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament 
estaran despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat. 

 
Clàusula sisena.- Ús dels serveis electrònics del C onsorci d’Administració Oberta de 
Catalunya (Via Oberta) 
 
Els Ens locals adherits, com a responsables dels fitxers,  AUTORITZEN a la Diputació de 
Barcelona, com a encarregada del tractament,  a adoptar aquelles mesures que siguin 
necessàries per facilitar l’accés a les dades dels serveis de Via Oberta mitjançant l’aplicatiu 
Hèstia. A aquests efectes, la Diputació de Barcelona tramitarà l’obtenció del certificat 
d’aplicació necessari per interactuar amb l’AOC. Al seu torn, l’Ens local adherit, si fos 
necessari, realitzarà l’adhesió al Conveni Marc d’Interoperabilitat i als protocols específics 
que es requereixin per a l’ús dels diferents serveis de Via Oberta.   
 
Clàusula setena.- Vigència 
 
6.1.- La vigència d’aquest conveni tipus s’estendrà des del dia següent a la seva publicació 
en el BOPB i fins el 31 de desembre de 2014. 
 
6.2.- Finalitzat el període vigència quedarà tàcitament prorrogat per períodes successius d’un 
any, mentre no sigui denunciat. La denúncia del conveni per alguna de les parts haurà de 
realitzar-se amb una antelació mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència.  
 
Clàusula vuitena.- Identificació i senyalització 
 
Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ens local haurà de preveure la presència de la 
marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la 
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació. 
 
Clàusula novena.- Incompliment 
 
9.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
 
9.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
9.3.- Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Clàusula desena.- Formes d’extinció 
 
El present conveni tipus 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. 
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- Per la impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves 
previsions per part de la Diputació de Barcelona, així com l’existència de circumstàncies 
sobrevingudes que alterin l’interès específic d’una de les parts en l’objecte del conveni. 

- 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. 

 
Clàusula onzena.- 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.  

 
Clàusula dotzena.- Funcions de direcció i inspecció  

 
13.1.- Els representants tècnics de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona podran exercir en qualsevol moment 
les funcions de seguiment i d’informació sobre la plataforma DIBA-HESTIA. 

 
13.2.- Correspon a la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones dictar les 
instruccions que consideri necessàries per al correcte desenvolupament del present conveni 
tipus.” 
 

Segon.- Publicar el present conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de 
Barcelona i els ens locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al 
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA–HESTIA, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, per al seu general coneixement. 
 
Tercer.- Facultar expressament a la Vice-presidenta 2a i Presidenta delegada l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès per a la formalització de 
quants documents i adopció de quantes resolucions siguin necessàries per al 
desenvolupament i execució del desplegament del sistema d’informació de serveis 
socials DIBA–HESTIA. 
 
Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils 
 
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
Convocatòria i de les bases dels ajuts a la Recerca  en igualtat i gènere, 
Francesca Bonnemaison, 2013, per un import de sis m il (6.000) €.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona té la competència de donar assistència i suport, als 
municipis de la seva demarcació, en matèria de polítiques de promoció d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes i de la participació política i social de les 
dones, en compliment de l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les bases del règim local i, de manera concordant, pels articles 71.1.c), 91.2.b) i 92 del 
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Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones, mitjançant l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets 
Civils, amb la finalitat de donar suport a la investigació i generar eines de treball que 
permetin als ens locals dur a terme accions per eradicar la violència masclista i les 
discriminacions de gènere i per assolir la igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes, convoca, per a l ‘any 2013, la desena edició dels “Ajuts a la Recerca en 
Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison”, amb una dotació total de sis mil (6.000) €, 
per atorgar un únic ajut de sis mil euros. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la vigent 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS). 
 
Vist l’article 11.2 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, el qual estableix que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusten a allò previst a 
l’article 17.3  de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança, procedeix 
publicar el contingut d’aquestes Bases Reguladores inserint el corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Vist el que disposa el punt 3.3 b) de la Refosa 1/2013 sobre delegacions de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.   
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la convocatòria i les Bases Reguladores per a l’atorgament, l’any 
2013, d’un únic “Ajut a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison”, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objectiu de donar suport 
a la investigació, generar estudis i eines de treball per als ajuntaments de la província, 
a fi d’aplicar polítiques d’igualtat de gènere. El text íntegre d’aquestes Bases és el 
següent: 
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“ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ , EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DELS AJUTS A LA RECERCA, FRANCESCA 
BONNEMAISON, EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS I GÈNERE, D E L’ ANY 2013 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201320135120005333  

 
Base 1.-  Objecte. 
Base 2.-  Finalitat de l’ajut a la recerca. 
Base 3.-  Àrea d’actuació. 
Base 4.-  Període d’execució. 
Base 5.-  Requisits dels concursants i beneficiari/ària 
Base 6.-  Documentació a aportar. 
Base 7.-  Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds. 
Base 8.-  Rectificació de defectes o omissions en la documentació. 
Base 9.-   Procediment de concessió. 
Base 10.-  Criteris objectius d’atorgament de l’ajut a la recerca 
Base 11.-  Quantia total màxima de l’ajut a la recerca, consignació 

pressupostària i suport de la càrrega tributària 
Base 12.- Òrgans competents per a la instrucció i proposta de concessió. 
Base 13.- Termini de resolució, notificació i règim de recursos. 
Base 14.- Acceptació de la subvenció. 
Base 15.- Seguiment del projecte de recerca 
Base 16.- Forma de pagament. 
Base 17.- No-vinculació de les persones beneficiàries  
Base 18.- Responsabilitat. 
Base 19.- Drets de divulgació dels resultats dels projectes de recerca 
Base 20.- Difusió dels treballs beneficiaris 
Base 21.- Publicitat del ajuts a la recerca concedits  
Base 22.- Règim jurídic. 

 
Base 1.- Objecte  
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, de 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de l’ajut a la recerca en gènere i igualtat 
Francesca Bonnemaison, que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones. L’ajut està destinat a donar suport a la investigació-acció en polítiques 
d’igualtat i drets civils i a generar eines per l’aplicació pels ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona.   
 
Base 2.- Finalitat de l’ajut a la recerca  
 
Per tal de complir els objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i d’acord 
amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions d’enguany, aquest ajut a la recerca en 
gènere i igualtat haurà de fomentar la investigació i les eines d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 
• El disseny i la viabilitat de la implementació de polítiques d’igualtat de gènere, a nivell 

municipal. 
 

Base 3.- Àrea d’actuació  
 
Els projectes hauran de tenir en compte l’àmbit d’actuació territorial de la Diputació de 
Barcelona: els municipis de la demarcació de Barcelona. 
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Base 4.- Període d’execució  
 
L’ajut a la recerca concedit a l’empara d’aquestes bases, s’haurà de destinar a finançar el 
projecte de recerca seleccionat, el desenvolupament del qual s’haurà de fer en un termini de 
dotze mesos, a comptar des de la data de l’acceptació formal de l’ajut per part de la persona 
seleccionada com a beneficiària.  
 
Excepcionalment, a instància motivada de la persona beneficiària i amb una antelació de 
dos mesos a la finalització del termini de lliurament del treball d’investigació definitiu,  es 
podrà concedir una pròrroga del termini de finalització del projecte de recerca. L’atorgament 
d’aquesta pròrroga restarà, en tot cas, condicionat al vist-i-plau, per part de la Diputació de 
Barcelona, d’un informe d’autoavaluació que s’haurà de presentar conjuntament amb la 
sol·licitud. 
 
Base 5.- Requisits dels concursants i del beneficia ri/ària  

 
1) Podrà ser beneficiàri/ària d’aquest ajut la persona física, de qualsevol nacionalitat, que 

tingui el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau 
universitàri,  per realitzar l’activitat per la que s’atorga l’ajut, i, no estar afectada per cap 
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (en endavant LGS). 

 
2) La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la   sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 

Base 6.- Documentació a aportar  
 

1) A la sol·licitud s’indicarà l’adreça postal on la persona concursant vol rebre les 
notificacions que al respecte li faci la Diputació de Barcelona.  

 
2) Fotocòpia del DNI, passaport o document d’estrangeria (en vigor) de la persona 

sol·licitant. 
 
3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

persona beneficiària, tot explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de l’esmentada LGS 38/2003.,.La presentació d’aquesta 
declaració autoritza, implícitament, a la Diputació de Barcelona, a consultar directament 
a la Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària en relació als possibles 
deutes que la persona beneficiària d’aquest Ajut a la Recerca pugui tenir amb aquests 
organismes. 

 
4) Còpia acarada, autenticada, de les titulacions universitàries de llicenciatura, grau o 

diplomatura (una còpia). 
 
5) Curriculum vitae (una còpia) 
 
6) Declaració responsable que contempli la situació professional actual i altres fonts de 

finançament complementàries per a la recerca proposada, així com el compromís de 
comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol altra subvenció que s’obtingui en el 
futur amb la mateixa finalitat (una còpia). 

 
7) Carta de compromís o Declaració del/de la Regidor/a d’Igualtat d’un o més ajuntaments 

de la província de Barcelona en la qual explicitin el seu suport i l’interès en la proposta de 
recerca presentada.  
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8) Memòria del projecte a realitzar i pel qual es demana la subvenció. La Memòria no 
superarà, en cap cas, l’extensió màxima de deu pàgines, i a més la bibliografia, amb 
lletra Arial i cos 11, de la qual s’hauran de lliurar set còpies signades, amb indicació del 
número del DNI, passaport o document d’estrangeria en vigor, i sense que hi consti el 
nom i cognoms de la persona participant. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
Base 7.- Termini, forma i  lloc de presentació de l es sol·licituds  
 
El termini de presentació de la sol·licitud serà de trenta dies hàbils, a comptar des de la seva 
publicació en el BOPB.  
 
Les sol·licituds es presentaran per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, 
que serà signat per l’interessat/da, al qual se li annexarà la documentació detallada en la 
base sisena. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, podrà trobar-se a qualsevol dels Registres Generals de 
Documents de la Diputació de Barcelona, l’adreça dels quals és: 

 
• Edifici Can Serra, planta baixa, Rambla de Catalunya, 126; 08008 Barcelona 
• Edifici del Rellotge, planta baixa, recinte de la Escola Industrial, C/ Urgell, 187, 08036 

Barcelona 
• Edifici Londres, C/ Londres, 55-57, 08036 Barcelona 
• Edifici Serradell Trabal, del recinte de Les Llars Mundet, Passeig de la Vall d’Hebron 

171, Barcelona 08035 
 

Horari dels Registres: de dilluns a divendres, des de les 9:00 hores fins a les 14:00 hores. 
 
També podrà  presentar-se la sol·licitud i la documentació complementària en qualsevol dels 
llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant 
LRJAPPAC).  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
Base 8.- Rectificació de defectes o omissions en la  documentació  
 
Si la documentació presentada fos incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona 
beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
Base 9.- Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió dels ajuts a la recerca regulats a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
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Base 10.- Criteris objectius d’atorgament de l’ajut  a la recerca  
 
L’ajut a la recerca s’atorgarà a aquella persona sol·licitant que obtinguin millor valoració un 
cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. Per a la valoració de les 
sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, 
aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 
a) Justificació i fonamentació del treball proposat Fins a 10 punts 
b) Aplicacions pràctiques i de caràcter transferible per corregir les 

desigualtats de gènere en l’entorn de la província de Barcelona 
Fins a 10 punts 

c) Elements innovadors que obrin noves línies de reflexió i 
d’actuació per a les polítiques d’igualtat 

Fins a 10 punts 

d) Qualitat del projecte, estructuració, metodologia adequada a 
les condicions i recursos disponibles 

Fins a 10 punts 

e) Currículum de la persona sol·licitant. 
Es valorarà: titulació acadèmica, formació específica (segons 
dedicació horària), docència/conferències/xerrades (segons 
dedicació horària) Investigació/participació en grups de 
recerca, publicacions de llibres, estudis o articles, treball 
professional i experiència en relació a les polítiques d’igualtat 
de gènere i/o sobre el tema motiu de la recerca. 

Fins a 10 punts 

 
Base 11.- Quantia total màxima de l’ajut a la recer ca en gènere i igualtat, Francesca 
Bonnemaison, a atorgar l’any 2013, consignació pres supostària, i suport de la càrrega 
tributària  

 
1) El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2013 per a la concessió d’un únic ajut 

a la recerca, regulat en les presents bases reguladores, serà de sis mil (6.000) € i anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària . 

 
2) No podran atorgar-se ajuts a la recerca en gènere i igualtat, Francesca Bonnemaison, 

durant l’any 2013, per import superior a l’esmentat. 
 
3) Els tributs, o gravàmens de qualsevol mena, que puguin recaure sobre l’ajut aniran a 

càrrec de la persona beneficiària. 
 

Base 12.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes per aquestes bases serà  la Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 
a) Persones representants de la Diputació de Barcelona 
 

• Una persona representant de la Presidència de la Corporació. 
• La Vicepresidenta segona i la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les 

Persones, o la persona en qui delegui, tot actuant com a presidenta de l’òrgan de 
valoració. 

• La coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones, o persona en la qual delegui. 
• La coordinadora de l’àmbit d’educació, igualtat i ciutadania. 
• La gerenta de serveis d’Igualtat i Ciutadania. 
• Dos persones a designar de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils. 
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b) Una persona experta, externa a la Diputació de Barcelona, el nomenament de la qual 
s’efectuarà per Decret de la Vicepresidenta quarta i la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones. 

 
La finalitat de l’Òrgan de selecció és valorar i qualificar els projectes de recerca admesos 
l’any 2013, a fi d’atorgar l’ajut a la recerca d’aquesta convocatòria. 
 
Les funcions de secretària de l’Òrgan de selecció seran exercides per una de les persones 
que componen l’Òrgan de selecció, la qual serà designada per la Vicepresidenta segona i 
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de l’ajut a la recerca 
en igualtat i gènere, Francesca Bonnemaison, serà la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les persones, tal com determina la vigent normativa sobre delegacions de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs. 
 
Base 13.-  Termini de resolució, de notificació i r ègim de recursos  

 
1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 

del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
2. El termini per a l’atorgament de l’ajut a la recerca serà, com a màxim, de quatre mesos a 

comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
3. Un cop acordada la concessió de l’ajut, la resolució serà notificada a les persones 

interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJAPPAC). 

 
4. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
5. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la seva notificació. 

 
6. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 

mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
seva notificació. 

 
Base 14.- Acceptació de la subvenció  

 
1) La persona beneficiària de l’ajut haurà d’acceptar-lo formalment en el termini màxim de 

quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.  
 
2) L’acceptació de l’ajut a la recerca es formalitzarà mitjançant el document d’acceptació 

que s’enviarà a la persona beneficiària juntament amb la notificació de la resolució del 
concurs.  

 
3) La persona beneficiària de l’ajut a la recerca haurà de presentar en qualsevol dels 

Registres Generals de Documents de la Diputació de Barcelona el document 
d’acceptació de l’ajut. 
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4) En cas que la persona beneficiària no presenti l’acceptació expressa de l’ajut en el 
termini establert, o presenti un escrit de renúncia a percebre l’ajut que li han atorgat, la 
Diputació de Barcelona podrà procedir a una nova adjudicació en favor del projecte que 
hagi obtingut el següent lloc de la llista final de resultats, atenent a l’ordre de la puntuació 
total atorgada per l’Òrgan de selecció a cadascuna de les persones concursants, sempre 
que, a judici d’aquest, el projecte reuneixi les condicions mínimes exigides de solvència 
científica i acadèmica. 

 
5) Mitjançant l’acte d’acceptació de l’ajut, la persona beneficiària es compromet a 

desenvolupar el treball de recerca en els termes plantejats en el projecte presentat i 
d’acord amb les condicions que estableix la Diputació de Barcelona en les presents 
bases d’aquesta convocatòria.  

 
6) La convocatòria podrà ser declarada deserta si, a criteri de l’òrgan de selecció i per acord 

de la majoria dels seus membres, cap de les propostes presentades reuneix les 
condicions mínimes de solvència científica i acadèmica exigibles, d’acord amb els criteris 
fixats a la base desena. 

 
Base 15.- Seguiment del projecte de recerca  
 
1. La Diputació de Barcelona designarà una persona tècnica per fer el seguiment del 

desenvolupament de la recerca guanyadora. 
 
2. En el marc d’aquest seguiment, la persona a la qual li hagi estat concedit l’ajut a la 

recerca podrà ser requerida en qualsevol moment per l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i 
Drets Civils de la Diputació de Barcelona per tal de presentar l’evolució i/o els resultats 
de la seva investigació, mitjançant una presentació oral, o bé en suport paper o suport 
electrònic, en una de les llengües oficials a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
Aquests resultats podran ser utilitzats per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió 
de la recerca. 

 
3. En cas d'efectuar-se el requeriment citat anteriorment, l'incompliment injustificat de 

l'obligació esmentada serà causa automàtica de revocació de la concessió de l’ajut. 
 
4. En el termini establert a la Base Quarta, la persona beneficiària lliurarà a la Diputació de 

Barcelona dues còpies en suport paper i una còpia en suport electrònic del corresponent 
treball de recerca finançat.  

 
5. La persona beneficiària tindrà l’obligació de comunicar a la Diputació de Barcelona 

l’obtenció d’ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat de recerca procedents d’altres 
ens públics, la qual cosa podrà comportar, si escau, la modificació de la resolució de 
concessió. 

 
Base 16.- Forma de pagament  
 
El pagament de l’import de l’ajut es realitzarà en 3 terminis: a) el 30% de l’import a 
l'atorgament i acceptació de l’ajut; b) un altre 30%, transcorreguts quatre mesos, 
aproximadament, des de la data d’acceptació de l’ajut, condicionat a la presentació d'un 
informe de desenvolupament de la recerca per part de la persona beneficiària; c) el 40% 
restant, condicionat a la presentació del document final que doni compte de la totalitat de la 
recerca. 
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Base 17.- No-vinculació de les persones beneficiàri es 
 
L’atorgament de l’ajut no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral entre la 
Diputació de Barcelona i la persona beneficiària. 
 
Base 18.-  Responsabilitat  

 
1. La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 

qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que la persona 
beneficiària pogués realitzar en el desenvolupament del projecte seleccionat. 

 
2. La persona beneficiària resta obligada a estar donada d’alta a la Seguretat Social o tenir 

coberta l’assegurança per accidents que puguin esdevenir-se en el marc i context del 
seu treball de recerca. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona restarà exempta de 
responsabilitat davant de qualsevol tipus de reclamació que pogués presentar-se. 

 
Base 19.- Drets de divulgació dels resultats de la recerca  
 
D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 1/1996, l’acceptació de l’ajut comportarà que la persona autora de la 
recerca cedeixi els drets d’explotació a la Diputació de Barcelona, de tal manera que no es 
podrà publicar total o parcialment el material realitzat sense el consentiment d’aquesta 
Diputació, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva plana web a Internet o 
amb d’altres mitjans que es considerin adients. En cas que la Diputació consideri d’interès la 
publicació de la recerca en suport paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb la 
persona autora del treball, en el qual s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, 
la quantitat atorgada com a subvenció. 
 
Base 20.- Difusió dels treballs beneficiaris  
 
En tota difusió del treball beneficiat per l’ajut objecte de les presents Bases, i sota qualsevol 
manifestació o suport de transmissió de la informació o comunicació en què aquest pugui 
ser presentat o publicat (paper, audiovisual, informàtic, multimèdia, telemàtic, bases de 
dades bibliogràfiques...), haurà de figurar la denominació completa de la Diputació de 
Barcelona com a entitat que ha finançat el treball. 
 
Base 21.- Publicitat dels ajuts a la recerca conced its  
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, la persona beneficiària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons 
el seu import: 
 
• Superiors a 3.000 €, en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Base 22.- Règim jurídic  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”  
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Segon.-  Aprovar i autoritzar el crèdit de l’aplicació pressupostària 
G/60301/232A1/48100 del Pressupost de l’any 2013 d’aquesta Corporació, a fi de 
donar cobertura a la despesa resultant de la concessió d’un únic Ajut a la Recerca en 
Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, per a  l’any 2013, per un import total de la 
despesa de sis mil (6.000) €. 
 
Tercer.-  Publicar, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de la convocatòria de l’any 2013 del concurs 
dels Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, i les presents 
Bases Reguladores del mateix, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar l’ampliació  
de la quantia, aprovada per la Junta de Govern en s essió ordinària de 21 de març 
de 2013, en l’acord que proposava la renovació per aquest exercici del conveni 
de data 8 de setembre de 2006 signat amb el Consorc i per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya, en l’àmbit del control sanit ari de les aigües de consum 
humà.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta 
Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona està desenvolupant un servei 
de col·laboració en el control de la qualitat sanitària de les aigües de consum humà 
amb 108 ajuntaments de menys de 5.000 habitants als quals se li presta aquests 
suport. 
 
Per tal de dur a terme les activitats de l’esmentat suport, la Junta de Govern en data 
21 de març del 2013 va aprovar el dictamen per a la renovació del conveni de data 8 
de setembre de 2006 amb el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
(ConGIAC), per tal que, durant aquest any 2013, realitzi la recollida, transport i anàlisis 
de les mostres d’aigua de diferents municipis atenent una programació prèviament 
establerta que es desprèn dels seus protocols d’autocontrol i gestió (PAG). 
 
La proposta de renovació, en el seu acord segon va establir literalment el següent: 
 

“TERCER: La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

� Col·laborar, si s’escau, tècnicament en el projecte i activitats que s’acordin en el 
desenvolupament del present conveni. 

 
� Abonar a la ConGIAC els costos de les activats detallades en el pacte SEGON 

d’aquest conveni, que per al 2013 suposa una quantitat estimativa de 150.000 € 
IVA inclòs imputats a l’aplicació pressupostària G/60401/313A0/25090 del 
pressupost de l’exercici 2013 de la Corporació, pel concepte de recollida, 
transport i anàlisi de les mostres d’aigües de consum. 
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� Si al llarg de la vigència del conveni es manifesta  la necessitat d’ampliar les 
actuacions, cal poder ampliar aquest import . 

 
� Els preus màxims conveniats de les anàlisis de cada tipus de mostra i del Servei 

de Recollida de mostres seran els següents: 
 

- Els preus conveniats per anàlisi, sense incloure l’IVA: 
ACN-ETAPDC: 56,39 € 
ACP-ETAPDC, ACP-AXDD 970,57 € 
ACI, ACN-AXDD: 37,62 € 
ACI-M 151,54 € 

 
- Servei de Recollida de mostres. Preus conveniats per a la recollida de mostra, 

sense incloure l’IVA: 
Preu per quilòmetre: 0,26 € 
Preu per hora i home: 16,06 € 
Despeses varies per mostra: 0,92 € 

 
� Preus de paràmetres individuals que s’han d’analitzar d’acord amb la normativa 

vigent 
 

S’aplicaran els preus d’acord amb els preus aprovats per ConGIAC 
 
� Les activitats pactades seran executades des de l’1 de gener fins al  31 de 

desembre de 2013, no obstant, els efectes del conveni s’estendran fins a la seva 
total justificació que com a màxim serà en data 31 de març de 2014. 

 
� Per al cobrament en concepte de les anàlisis d’aigües realitzades, el Consorci 

per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC haurà de presentar 
factures trimestrals de les activitats de recollida, transport i anàlisis realitzades 
pel laboratori, amb una relació de les mostres analitzades on consti com a mínim 
el número de mostra segons criteris de codificació del Servei de Salut Pública, la 
data de recollida, el lloc, el municipi, el tipus d’anàlisi (ACI, ACN-ETAPDC, ACN-
AXDD, ACP-ETAPDC, ACP-AXDD, ACI-M anàlisi de confirmació, i altres 
paràmetres necessaris d’acord amb la normativa vigent) i el preu. 

 
Les factures trimestrals s’hauran de presentar en el termini de 2 mesos a partir 
de l’acabament de cada trimestre natural excepte la factura del darrer trimestre 
de l’any, que es podrà presentar no més tard del 31 de març de 2014, data en 
què finalitzen els efectes de la vigència d’aquest conveni”. 

 
L’informe tècnic emès valora a data d’avui que la quantia conveniada serà insuficient 
per assolir totes les anàlisis indispensables per a cobrir les necessitats fins al 31 de 
desembre d’aquest any. 
 
El Servei de Salut Pública compta amb crèdit hàbil i suficient en el seu pressupost per 
a fer front a la despesa màxima prevista d’aquesta proposta d’ampliació per al 
concepte de control sanitari de les aigües de consum humà, que es pot imputar a la 
partida G/60401/313A0/25090 del vigent pressupost de despeses. 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i) apartat 3  
de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 
19 de febrer de 2013. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Ampliar la consignació establerta en el dictamen aprovat per la Junta de 
Govern de 21 de març de 2013 que proposava la renovació del conveni de data 8 de 
setembre de 2006 per aquest exercici del conveni signat amb el Consorci per a la 
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, en l’àmbit del control sanitari de les aigües de 
consum humà. 
 
Segon.- Aprovar la despesa màxima prevista de vint mil dos-cents (20.200) €, IVA 
inclòs, corresponent a l’ampliació de la consignació per tal de realitzar les activitats 
conveniades per al 2013. 
 
Tercer.-  Imputar l’esmentada despesa a la partida G/60401/313A0/25090 del  vigent 
pressupost de despeses del Servei de Salut Pública. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya (ConGIAC)  per al seu coneixement i efectes. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, rectificar l’import de 
l’aportació de la Diputació de Barcelona prevista e n el conveni formalitzat amb 
l’Ajuntament de Ripollet per al traspàs de titulari tat del tram de la carretera BV-
1411, p.k. 0,578 i 2,260, per ajustar-lo a l’import  definitiu aprovat del projecte de 
les obres de “Millora de la intersecció de la carre tera BV-1411 amb el vial de 
connexió a l’autopista C-58. T.M. Ripollet i Montca da i Reixac”.-  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, amb motiu de l’expedient iniciat per la Diputació de Barcelona per tal de 
resoldre una sol·licitud anteriorment formulada per l’Ajuntament de Ripollet de traspàs 
de titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carretera BV-1411, actualment de titularitat 
de la Diputació, la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió ordinària celebrada 
en data 25 d’octubre de 2012, va aprovar un conveni de col·laboració, a subscriure 
amb l'Ajuntament de Ripollet, als efectes de la implementació per ambdues parts de 
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les actuacions administratives necessàries per a la realització d’unes obres de 
construcció d’una rotonda a la intersecció de la carretera BV-1411 amb el vial d’enllaç 
amb l’autopista C-58, per a la resolució definitiva de l’esmentat expedient de traspàs a 
la titularitat municipal del tram de l’esmentada carretera comprès entre el p.k. 0,578, 
coincident amb la B-141 i carrer Balmes, i el p.k. 2,260, en el límit amb el terme 
municipal de Montcada i Reixac. 
 
Atès que l’esmentat conveni va ser formalitzat mitjançant l’acte de la seva signatura 
per part dels representants legals de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de 
Ripollet efectuada amb data 19 de novembre de 2012.   
 
Atès que, en execució de les previsions de l’esmentat conveni, i per a la realització de 
les obres de la referida rotonda, es va aprovar inicialment per part de la Diputació de 
Barcelona, mitjançant un Decret de la Presidència de la corporació de data 20 de 
desembre de 2012, el projecte constructiu de les obres de “Millora de la intersecció de 
la carretera BV-1411 amb el vial de connexió a l’autopista C-58. T.m. Ripollet i 
Montcada i Reixac” (Codi: 1917PC02), el qual, després d’haver estat sotmès a la 
preceptiva informació pública, va ser aprovat definitivament, mitjançant un altre Decret 
de la Presidència de la Diputació de 5 d’abril de 2013, amb un pressupost de 
409.096,29 €, IVA exclòs, que aplicant el percentatge del 21% de l’IVA (85.910,22) €, 
resulta tenir un pressupost total de 495.006,51€. 
 
Atès que, segons les previsions inicials que havien dut a formular el text del referit 
conveni, es va avaluar en un principi que l’import del pressupost total del projecte, que 
s’havia de redactar, tindria un valor estimat no inferior a 211.864,35 € (IVA exclòs), el 
que amb aplicació de l’IVA vigent, havia de representar un import total estimat, a 
càrrec de la Diputació, de 256.355,86 €, i en base a aquesta estimació prèvia i per al 
finançament de les actuacions previstes en el conveni, es va procedir per part 
d’aquesta Diputació, en virtut del referit acord d’aprovació del conveni adoptat per la 
Junta de Govern d’aquesta corporació en sessió de 25 d’octubre de 2012, a efectuar 
una retenció de crèdit pel referit import de 256.355,86 €, corresponent a l’aportació de 
la Diputació a l’execució de les actuacions previstes en el conveni. La retenció de 
crèdit que la Diputació va aprovar en aquell acord pel referit import total es va 
desglossar en dues plurianualitats: una de 128.177,93 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/65000 del Pressupost de 2012, i una altra de 
128.177,93 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost de 
despeses de 2013, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.  
 
Atès, però, que després que es va redactar el projecte constructiu de les obres, amb 
posterioritat a l’aprovació i formalització del conveni, resulta que el projecte, aprovat 
definitivament per Decret de la Presidència de la Diputació de 5 d’abril de 2013 
ascendeix a un import total definitiu de 495.006,51 €, IVA inclòs.    
 
Atès, per tant, que per poder fer front a l’increment de l’esmentat pressupost total 
definitiu del projecte i per dur a terme la seva contractació, és procedent que sigui 
rectificat l’import de l’esmentada retenció de crèdit acordada, per l’import total definitiu 
de l’actuació resultant, que és de 495.006,51 €, desglossada en les següents 
plurianualitats: 256.355,86 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/65000 del vigent Pressupost de 2013, i 238.650,65 €, amb càrrec a 
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l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/650 del Pressupost de despeses de 2014, 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.  
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència que, per raó de la quantia de les actuacions previstes en el conveni, és 
objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 19 de febrer de 
2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Fixar en quatre-cents noranta-cinc mil sis euros amb cinquanta-un cèntims 
(495.006,51) € l’import total definitiu del projecte constructiu de les obres de “Millora de 
la intersecció de la carretera BV-1411 amb el vial de connexió a l’autopista C-58. T.m. 
Ripollet i Montcada i Reixac” (Codi: 1917PC02), l’execució de les quals és l’objecte del 
conveni de col·laboració formalitzat en data 19 de novembre de 2012 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Ripollet, segons la minuta del conveni 
aprovada per la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en acord adoptat en sessió 
ordinària celebrada en data 25 d’octubre de 2012, amb motiu de l’expedient iniciat per 
la Diputació de Barcelona per a la resolució definitiva de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Ripollet en ordre al traspàs de titularitat a favor de l’esmentat 
Ajuntament del tram de la carretera BV-1411, de titularitat d’aquesta Diputació, 
comprès entre el p.k. 0,578, (coincident amb la B-141 i carrer Balmes), i el p.k. 2,260, 
(en el límit amb el terme municipal de Montcada i Reixac). 
 
Segon.-  Reajustar, de conformitat amb l’import total del referit projecte aprovat 
definitivament per Decret de la Presidència de la Diputació de data 5 d’abril de 2013, la 
quantia de la consignació pressupostària aprovada pel referit acord adoptat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada en data 25 
d’octubre de 2012, aprovant una retenció de crèdit per l’import total de 495.006,51 €, 
desglossada en les següents plurianualitats: 256.355,86 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/65000 del vigent Pressupost de 2013, i 238.650,65 €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/650 del Pressupost de 
despeses de 2014, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.  
 
Tercer.- Notificar la present Resolució a l’Ajuntament de Ripollet, per al seu 
coneixement i als efectes procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Montcada i Rei xac, sobre les obres del 
projecte constructiu “Millora de la intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-
5001, al T.M. de Montcada i Reixac”.-  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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Atès que la Diputació de Barcelona és l’administració titular de les carreteres BV-5011 
i BV-5001, en el terme municipal de Montcada i Reixac. Aquestes vies són 
gestionades a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 
la Diputació. L’estat actual de la intersecció d’ambdues carreteres existent en aquella 
població fa precisa una actuació de millora de les seves condicions de seguretat, ja 
que es tracta d’una intersecció que actualment té tots el girs a l’esquerra permesos. 
 
Atès que, en aplicació del Pla de Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona, 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el 
projecte constructiu de les obres de “Millora de la intersecció de les carreteres BV-
5011 i BV-5001, al t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 3240-PC-01), amb un import total 
de 498.958,89 €, IVA inclòs, aprofitant l’actuació per tal de millorar la connectivitat de 
vianants i bicicletes amb el passeig fluvial del riu Besòs i d’aconseguir la millora de les 
condicions de seguretat de la parada d’autobús existent. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica abans esmentada ha formulat, així mateix, un informe 
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un 
conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, als efectes de la definició dels respectius àmbits de conservació i 
manteniment de les obres que, una vegada finalitzada la seva execució i signada la 
corresponent acta de recepció, hauran de ser de la competència d’ambdues 
administracions, segons s’especifica en la part dispositiva del present conveni.  
 
Atès que, de conformitat amb el referit informe tècnic, i amb l’objecte de determinar els 
respectius àmbits de conservació i explotació dels trams de vies objecte de les obres 
esmentades que restaran a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, una vegada les obres hagin estat executades, s’ha elaborat la 
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar per part d’ambdues administracions.  
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
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Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
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 i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import de 498.958,89 €, 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/50100/453A0/61100 del Pressupost 
de despeses de l’exercici 2014, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència que, per raó de la quantia de les actuacions previstes en el conveni, és 
objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 19 de febrer de 
2013. 
 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2013, el 
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda 
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
A C O R D S 

 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Montcada i Reixac, als efectes de l’execució de les obres 
del projecte constructiu de “Millora de la intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-
5001, al t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 3240-PC-01) i de regular les obligacions que 
es derivin de la seva execució, d’acord amb el text de la minuta de conveni que es 
transcriu a continuació: 
 
 (...) 

“ CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE  

MONTCADA I REIXAC SOBRE LES OBRES DE MILLORA DE LA INTERSECCIÓ DE 
LES CARRETERES BV-5011 I BV-5001  

 
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 
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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 MONTCADA I REIXAC, representat per l’Il.lma. Alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Mª Elena Pérez García, i assistida per la Secretària de la Corporació, Sra. 
Mª José López Pallarés. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’Administració titular de les carreteres BV-5011 i BV-5001, 
en el terme municipal de Montcada i Reixac. Aquestes vies són gestionades a través de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació. L’estat actual de la 
intersecció d’ambdues carreteres existent en aquella població fa precisa una actuació de 
millora de les seves condicions de seguretat. 
 
II. En aplicació del Pla de Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, ha redactat el projecte constructiu de les 
obres de “Millora de la intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-5001, al t.m. de Montcada 
i Reixac” (Codi 3240-PC-01), ja que es tracta d’una intersecció que actualment té tots el girs 
a l’esquerra permesos, aprofitant l’actuació per tal de millorar la connectivitat de vianants i 
bicicletes amb el passeig fluvial del riu Besòs i d’aconseguir la millora de les condicions de 
seguretat i confort de la parada d’autobús existent. 
 
III. L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat, així mateix, 
un informe tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un 
conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, als efectes de la definició dels respectius àmbits de conservació i 
manteniment de les obres que, una vegada finalitzada la seva execució i signada la 
corresponent acta de recepció, hauran de ser de la competència d’ambdues 
administracions, segons s’especifica en la part dispositiva del present conveni.  
 
IV. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en 
executar les obres de l’esmentat projecte constructiu i determinar els àmbits de conservació 
i explotació amb posterioritat a la realització de les obres.  
 
V. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data ................................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de mutu acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte general del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac en ordre a la determinació dels respectius àmbits de conservació i explotació de les 
obres que quedaran de la responsabilitat d’ambdues parts, amb posterioritat a l’execució, a 
càrrec de la Diputació de Barcelona, de les obres que figuren definides en el projecte 
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constructiu de les obres de “Millora de la intersecció de les carreteres BV-5011 i BV-5001, al 
t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 3240-PC-01) 
 
Segon. Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 

 
- l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de la intersecció de les 

carreteres BV-5011 i BV-5001, al t.m. de Montcada i Reixac” (Codi 3240-PC-01), 
redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació,  

 
- l’expropiació dels terrenys de titularitat particular de naturalesa rústica que siguin 

afectats per les obres segons el projecte constructiu,  
 

- la contractació de les obres objecte de l’esmentat projecte constructiu, pel seu import 
total de 498.958,89 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A0/61100 del Pressupost de despeses de l’exercici 2014, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient,  i 

 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 

tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 

Un cop realitzades les obres de la seva competència, i dins de l’àmbit de les obres 
efectuades per la Diputació en execució del referit projecte constructiu, la conservació i el 
manteniment de la resta dels elements continguts en l’àmbit de les obres de referència que 
no hagin quedat definits en el següent Pacte Tercer d’aquest conveni com atribuïts a la 
competència de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, correspondrà a la Diputació de 
Barcelona, des de la finalització de les obres.  
 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament de Montcada i R eixac 
 
En virtut de la signatura del present conveni, es considera que queda concedida 
l’autorització de l’Ajuntament de Montcada i Reixac perquè es pugui procedir a l’ocupació 
per part de la Diputació de Barcelona dels terrenys de titularitat municipal que resulten 
afectats d’ocupació temporal per a l’execució de les obres segons el projecte constructiu. 
 
Així mateix, l’Ajuntament es compromet a efectuar les gestions necessàries amb els seus 
actuals titulars per a intentar aconseguir l’autorització necessària per a l’ocupació per part de 
la Diputació d’aquells terrenys de titularitat particular que resulten afectats d’ocupació 
temporal per a l’execució de les obres durant el temps que sigui precís per a la seva 
realització. 
   
Serà el propi Ajuntament el que comuniqui als veïns afectats, tant el calendari de l’obra com 
el tipus d’actuació que es durà a terme. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Un cop acabades per la Diputació les obres de la seva competència, i dins de l’àmbit de les 
obres efectuades en execució del referit projecte constructiu, l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac passarà a ser titular i s’encarregarà de la conservació i manteniment de tots els 
elements d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la 
carretera. A continuació es descriuen aquests elements: 
- Voreres i paviments fora de la plataforma de la calçada. 
- Enllumenat de la rotonda de les carreteres BV-5001 i BV-5011. 
- Enjardinament i instal·lacions associades. 
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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. 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. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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. 
 
Vuitè. 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. 
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Novè. 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 el present conveni, per duplicat, 
en el lloc i la data que s’assenyalen. 
  
(Sg. Per l’Ajuntament de Montcada i Reixac: Mª Elena Pérez García, Alcaldessa Presidenta; 
Mª José López Pallarés, 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 498.958,89 €, 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/50100/453A0/61100 del Pressupost de despeses 
de l’exercici 2014, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Tercer.-   Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per 
aquesta resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta 
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona 
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura 
per part del legal representant i del fedatari de la Diputació, significant al citat 
Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part 
dels legals representants d’ambdues entitats participants.  
 
Quart.-  Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la resolució 
d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el seu 
moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Isma 2000, SL, en resolució de l’expedient núm. 201 2/9813.- 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 04/12/2012 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la empresa ISMA 2000, SL, en el qual es sol·licita autorització 
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per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu., a la carretera BV-2131 al PK 
1+020, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de la Pobla de Claramunt 
(expedient núm. 2012/9813). 
 
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 ISMA 2000, SL en data 4 de desembre de 2012 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:   
 
- Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
- La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports fora 

de la cuneta. 
 
- Els rètols indicatius de sortida immediata es situaran a l’interior de l'accés. 
 
- El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, sense 

incloure cap informació addicional. 
 
- S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres elements 

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

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

 
- Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat dels 

rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a conseqüència 
d’un accident o d’altres. 

 
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. 
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- 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. 

 
- 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 i de 31,64 €, 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 per ISMA 
2000, SL en relació amb l’expedient número 2012/9813. 
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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 ISMA 2000, SL, autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol indicatiu, a la carretera BV-2131 al PK 1+020, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de la Pobla de Claramunt (expedient núm. 
2012/9813), 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 31,64 €, 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 a ISMA 2000, SL, amb domicili a efectes de 
notificacions a  XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Maria Casanovas i Roig, SL, en resolució de l’exped ient núm. 2013/3094.-  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 15/04/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Maria Casanovas i Roig, SL de data 10 d'abril de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu 
de tipus ornamental, fora de la zona de servitud i, d’instal·lació de dos rètols del tipus 
S-320, a la carretera BV-2242 al PK 7+500, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Piera (expedient núm. 2013/3094). 
 
En data 06/09/2013 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 Maria Casanovas i Roig, SL en data 06 d'agost de 
2013 i d’acord amb el que disposen els articles 91 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:   
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte 

estat de conservació, així com a retirar-los si cessés l’activitat que s’hi indica. 
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació 
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat 
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera. 
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- 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.  

 
- Respecte als rètols direccionals tipus S-320 
 
- La distància mínima de la part mes propera del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en 

tot cas, els suports fora de la cuneta. 
 
- Els rètols indicatius de sortida immediata es situaran a l’interior de l’accés, un a cada 

costat del mateix. 
 
- El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, sense 

incloure cap informació addicional. 
 
- Respecte al rètol ornamental 
 
- El rètol tipus ornamental es situarà fora de la zona de servitud, és a dir, a més de 8 m 

de l’aresta exterior de l’esplanació. 
 
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. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 € per 
informe o expedient, i de 94,92 € 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 per Maria 
Casanovas i Roig, SL en relació amb l’expedient número 2013/3094. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Maria Casanovas i Roig, SL, 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu de tipus ornamental, fora de la 
zona de servitud i, d’instal·lació de dos rètols del tipus S-320, a la carretera BV-2242 al 
PK 7+500, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Piera (expedient núm. 
2013/3094), 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. 
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Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 € per informe o expedient, i de 94,92 € 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 a Maria Casanovas i Roig, SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.        
C. V. U, en resolució de l’expedient núm. 2013/6190 .- 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 02/10/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. C. V. U. de data 29 de juliol de 2013 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació provisional de mòdul fàcilment 
desmuntable, a la carretera C-1411z al PK 79+800, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Berga (expedient núm. 2013/6190). 
 
En data 07/10/2013 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. C. V. U. en data 29 de juliol de 2013 i d’acord amb 
el que disposen els articles 82 i 83 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 durada màxima de la instal·lació serà de 5 anys. Un cop finalitzades els treballs 

d’instal·lació, es signarà l'Acta de Final d'Obres a partir de la qual comença a contar 
el període de duració de l’ autorització. 

 
- 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 es permetrà cap accés des de la calçada de la carretera. 
 

Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
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general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
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bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
D’acord amb l’article 83.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament general de carreteres, “Pel davant de la línia d’edificació, de forma 
temporal, edificacions o instal·lacions fàcilment desmuntables i sempre amb caràcter 
de precari.” 

 
L’article 105.2 del 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. 
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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.       
C. V. U. en relació amb l’expedient número 2013/6190. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, amb caràcter de precari, salvat el dret de propietat 
i sens perjudici de drets de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. C. V. U., 
autorització per a les obres d’instal·lació provisional de mòdul fàcilment desmuntable, a 
la carretera C-1411z al PK 79+800, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Berga (expedient núm. 2013/6190), 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. C. V. U., amb domicili a efectes de 
notificacions XXXX, carrer XX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en resoluc ió de l’expedient núm. 
2013/6227.- 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 31/07/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de data 25 de juliol 
de 2013 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció 
d'un carril bici, a la carretera BP-5107 al PK 46+000, ambdós marges, tram urbà, al 
terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor (expedient núm. 2013/6227). 
 
En data 27/08/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en data 25 
de juliol 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:   
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la 
normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. S’ instal·larà senyals P-22 a 
banda i banda del pas autoritzat. 

 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC, es a dir la senyalització serà tipus  
marca M- 4.4. 

 
- Es prohibirà l’ aparcament de vehicles en una franja de 10 metres mínima a cada 

costat del pas de bicicletes. 
 
- Es regularà amb Stop el carril bici i els dos sentits de la marxa del mateix, l’ 

encreuament de la calçada de la carretera BP-5107. 
 

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. 
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- 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 
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. 
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- 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. 

 
- 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 de Sant Antoni de Vilamajor en relació amb l’expedient número 
2013/6227. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor, autorització per a les obres de construcció d'un carril bici, a la carretera BP-
5107 al PK 46+000, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Sant Antoni de 
Vilamajor (expedient núm. 2013/6227), 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.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Antoni de Vilamajor (08459), Plaça Montseny, 
5, amb indicació dels recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Ferrovial 
Agroman SA, en resolució de l’expedient núm. 2013/6 917.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 13/09/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ferrovial Agroman, SA de data 12 de setembre de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de canvi d'us d'accés, a la 
carretera B-151 del PK 4+390 al PK 4+415, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Castellbisbal (expedient núm. 2013/6917). 
 
En data 01/10/2013 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 Ferrovial Agroman, SA en data 12 de setembre 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:   
 
- 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. 
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- 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). 
 
- 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. 

 
- 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. 
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- 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 
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. 
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- 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 103 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de carreteres, estableix el següent: 
 
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
 
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
 
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
 
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer, 
derivats directament o indirecta de les actuacions.” 
 
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de  que es podrà alliberar 
transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les obres, 
després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, Ferrovial Agroman, SA serà responsable dels perjudicis que 
es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la 
reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o 
indirecta de les obres de canvi d'us d'accés. 
 
L’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia 
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte. 
 
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 per 
Ferrovial Agroman, SA en relació amb l’expedient número 2013/6917. 
 
Segon.-  Atorgar, prèvia constitució de la garantia per import de 10.000 € que preveu la 
part expositiva del present acord, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de 
tercers i d’altres competències concurrents, a Ferrovial Agroman, SA, autorització 
d’obres de canvi d’us d’accés a la carretera B-151 del PK 4+390 al PK 4+415, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellbisbal (Exp núm. 2013/6917), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present acord. 
 
Tercer.-  Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia per 
import de 10.000 €.  
 
Quart.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Cinquè.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Sisè.-  Notificar la present resolució a Ferrovial Agroman, SA, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en resolució de  l’expedient núm. 2013/7059.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
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President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 19/09/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca de data 12 de setembre de 
2013 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament 
d'accés existent, a la carretera BV-2151 al PK 3+000, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Martí Sarroca (expedient núm. 2013/7059). 
 
En data 08/10/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca en data 12 de 
setembre de 2013 i d’acord amb el que disposa l’article 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:   
 
- 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”. 

 
- 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. 

 
- 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. 



 

 100 

- 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). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant un gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació. 

 
- 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. 
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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 
l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca en relació amb l’expedient número 2013/7059. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2151 al PK 
3+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí Sarroca 
(expedient núm. 2013/7059), 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 de Sant Martí Sarroca, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Martí Sarroca (08731), carrer Ferran Muñoz, 
4-6, amb indicació dels recursos procedents. 
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26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Argentona, en resolució de l’expedie nt núm. 2013/7733.-  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 30/07/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Argentona de data 24 de juliol de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de pavimentació de vorera i 
formació de tres guals de vianants adaptats per a minusvàlids, a la carretera B-502 del 
PK 6+031 al PK 6+181, marge dret, tram urbà, al terme municipal d’Argentona 
(expedient núm. 2013/7733). 
 
En data 16/10/2013 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'Argentona en data 24 de juliol de 2013 
i d’acord amb el que disposen els articles 104.e) 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:   
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- 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 no es podran abocar ni al paviment de la carretera ni a 

les voreres o vorals. 
 
- Les obres del guals per als passos de vianants es realitzaran al mateix temps a les 

dues voreres i amb la senyalització tant horitzontal com vertical dels mateixos passos 
de vianants. Estaran confeccionats amb pintura retroreflectant i antilliscant. Es 
col·locarà un senyal S-13 per cada pas de vianant i cada sentit. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i d’Alta Intensitat 

nivell II. 
 
- Els passos de vianants disposaran una visibilitat superior a la distància de parada. 

Així mateix es disposarà de una franja mínima de uns 10 m sense aparcar, abans de 
cada pas de vianants, a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants. 
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- 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 dels vehicles. 

 
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 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. 
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- 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. 

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

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe 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'Argentona en relació amb l’expedient número 2013/7733. 
 
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'Argentona, autorització 
d’obres de pavimentació de vorera i formació de tres guals de vianants adaptats per a 
minusvàlids, a la carretera B-502 del PK 6+031 al PK 6+181, marge dret, tram urbà, al 
terme municipal d’Argentona (expedient núm. 2013/7733), 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'Argentona, amb domicili a 
efectes de notificacions a Argentona (08310), carrer Ramón Par, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
27.- Ratificació del Decret de la Presidència de da ta 16 d’octubre de 2013, en 
virtut del qual es proposa aprovar una autorització  d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Castellterçol, en resolució de l’ex pedient núm. 2013/5780.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
En data 12/07/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Castellterçol de data 9 de juliol de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització a la realització d’obres de construcció de circuit peatonal, 
a la carretera BV-1310, del PK 0+060 al PK 1+550, ambdós marges, tram urbà i no 
urbà, al terme municipal de Castellterçol (expedient núm. 2013/5780). 
 
En data 25/09/2013 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Castellterçol en data 9 de juliol 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 l'atorgament de l'autorització sol·li citada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
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- La construcció del camí es realitzarà d’acord amb el Projecte presentat. 
 
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per les cunetes i que limiten amb el 

camí.  
 
- Es recolliran les aigües que provinguin del camí per tal d’evitar el seu desguàs a la 

calçada. 
 
- La plataforma elevada projectada en el PK 0+060, no farà de “presa” de les aigües 

que circulen per la calçada, i les seves rampes tindran pendents entre un 6% i un 
8%, per tal de garantir la seva efectivitat i no convertir-se en un perill pels usuaris de 
la carretera. 

 
- Els murs de rocalla es situaran fora del domini públic de la carretera. 
 
- No es col·locaran pals de fusta,  ni  barreres de fusta, ni senyalització, a menys de 

1.50m del paviment de la carretera, i sempre fora de la cuneta.  
 
- L’interessat serà el responsable del camí i de tots els seus elements funcionals, de 

manera 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. 

 
- 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 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. 
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- 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. 

 
- 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.” 
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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. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’apartat 2.4.b de la Refosa 1/2013, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de 
data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013, correspon a 
la Presidència de la Diputació de Barcelona l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i les de la Junta de Govern, sense perjudici de la ratificació per 
l’òrgan competent en la següent sessió que es celebri. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Restar assabentat 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 decret, amb motiu de la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Castellterçol en relació amb l’expedient número 2013/5780. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Castellterçol, 
autorització d’obres de construcció de circuit peatonal, a la carretera BV-1310, del PK 
0+060 al PK 1+550, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de 
Castellterço (expedient núm. 2013/5780) que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Castellterçol, amb domicili a 
efectes de notificacions a Castellterçol (08183), Plaça Vella, 3, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
Cinquè.- Donar-ne compte a la Junta de Govern als efectes de la seva ratificació. 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creac ió d’equipaments i 
d’infrastructures, la formalització del conveni esp ecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Mari a de Corcó, per a la ”Xarxa 
de calor distribuïda amb caldera de biomassa amb es telles al municipi”, d’import 
cent setanta-tres mil cinc-cents (173.500) €.-  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: 
  
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis 
 
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. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 12.2 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. 
 



 

 111 

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

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

Actuació 
Xarxa de calor distribuïda amb caldera de biomassa amb 
estelles  

Codi XGL 13/X/98018 
Aportació de la 
Diputació 

173.500€ 

2013 173.500€ 

2014                      Periodificació 

2015                      

Àmbit de concertació 

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

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

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

“ 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 MARIA DE CORCÓ, representat per 
........................................,assistit per/per la secretari/ària de l’ens................................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

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



 

 112 

II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació: 

 
  “Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 

noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic 

el text del qual va ser aprovat per Dictamen de Junta de Govern de data .................... 
 

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

 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

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

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Santa Maria de Corcó  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Xarxa de calor distribuïda amb caldera de biomassa amb 
estelles  

Codi XGL 13/X/98018 

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.  
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Segon. Obligacions de les parts 
 

1. Per part de la Diputació: 
 

La prestació del següent suport: 
 

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

Aportació de la Diputació 173.500€ 
2013 173.500€ 

2014                      Periodificació 

2015                      

Aplicació pressupostària 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. 

 
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. 
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Setè. Seguiment  
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de 

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

2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 
còpia de la documentació tècnica generada. 

 
Vuitè. Avaluació  
Per contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de Barcelona podrà 
demanar a l’ens destinataris que avaluï conjuntament l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com del seu procés de concertació.  
 
Novè. Tancament 
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a 
requerir a l’ens destinatari per tal que la presenti, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament del pagaments 
avançats i no justificats. 
 
Desè. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Onzè. Incompliment 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 

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

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

3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
Dotzè. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- 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. 
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- 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 públ iques 
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 173.500€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu. 
 
Quart.- Disposar l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de gestió 
d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Aprovar el document de justificació de despeses (Annex 1). 
 
Sisè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creac ió d’equipaments i 
d’infrastructures, la formalització del conveni esp ecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vallbona d ’Anoia, per a l’”Estalvi 
energètic del municipi”, d’import cent quinze mil q uatre-cents trenta-set euros 
amb trenta-vuit cèntims (115.437,38) €.-  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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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: 
 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis 
 
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 €. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 12.2 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Vallbona d’Anoia  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Estalvi energètic  
Codi XGL 13/X/98044 
Aportació de la 
Diputació 

115.437,38€ 

2013   10.000€ 
2014 105.437,38€ Periodificació 
2015                      

Àmbit de concertació 

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

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

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

“ 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 VALLBONA D’ANOIA, representat per ........................................, assistit 
per/per la secretari/ària de l’ens, ...................................................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

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

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació : 

 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis 
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III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic 

el text del qual va ser aprovat per Dictamen de Junta de Govern de data ............... 
 

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

 
PACTES 

 
Primer. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

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

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Vallbona d’Anoia  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Estalvi energètic  
Codi XGL 13/X/98044 

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

Aportació de la Diputació 115.437,38€ 
2013  10.000€ 
2014 105.437,38€ Periodificació 
2015                      

Aplicació pressupostària G/50500/172B0/76240 
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2. Per part de l’ens destinatari 
 

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 
 

Tercer. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2017. 
 
Quart. Execució i justificació de despeses  
1. El termini d’execució abasta el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 

desembre de 2017. 
2. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2018.  
3. Per a la justificació de les despeses, l’Ajuntament haurà de presentar al Registre de 

Factures de la Diputació el model normalitzat.  
4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

5. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, el 
suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 

6. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 

 
Cinquè. Pagament  
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses. 
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació 

anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import 
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà 
l’anualitat següent. 

3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona per tal que aquesta faci efectius els seus pagaments 

 
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. 



 

 120 

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. 
 
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públ iques 
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. 
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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 total de 115.437,38 €, amb la següent 
distribució pressupostària: 10.000 € càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu i 105.437,38 €, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/50500/172.../762... del pressupost de l’exercici del 2014, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa, d’acord amb el següent detall: 
 

Anualitat 2013 Anualitat 2014 
10.000 € 105.437,38 € 

 
Cinquè.- Disposar l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de 
gestió d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.- Aprovar el document de justificació de despeses (Annex 1). 
 
Setè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vuitè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creac ió d’equipaments i 
d’infrastructures, la formalització del conveni esp ecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sentmenat,  per a l’”Adquisició de 
màquina escombradora del municipi”, d’import cent v uitanta mil dos-cents deu 
euros amb catorze cèntims (180.210,14) €.-  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: 
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 “Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 
 
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. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 12.2 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sentmenat  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Adquisició de màquina escombradora  
Codi XGL 13/X/98146 
Aportació de la 
Diputació 

180.210,14€ 

2013 180.210,14€ 
2014       Periodificació 
2015       

Àmbit de concertació 

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

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 
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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 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 SENTMENAT, representat per ...................................................., 
assistit per/per la secretari/ària de l’ens, .............................................................. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

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

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació: 
 
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis 
 

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

 
IV. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic el 

text del qual va ser aprovat per Dictamen de Junta de Govern de data ...................... 
 

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

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Sentmenat 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 Sentmenat  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Adquisició de màquina escombradora  
Codi XGL 13/X/98146 

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

Aportació de la Diputació 180.210,14€ 
2013 180.210,14€ 
2014       Periodificació 
2015       

Aplicació pressupostària 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. 
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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. 

 
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 públ iques 
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 180.210,14€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu. 
 
Quart.- Disposar l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de gestió 
d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona. 
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Cinquè.- Aprovar el document de justificació de despeses (Annex 1). 
 
Sisè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” - Creac ió d’equipaments i 
d’infrastructures, la formalització del conveni esp ecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gavà, per al ”Pla d’estalvi energètic del 
municipi”, d’import cent setanta-quatre mil nou-cen ts vint-i-sis euros amb 
cinquanta-set cèntims (174.926,57) €.-  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: 
 
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis 
 
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 
 
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 ja s’han formalitzat. 
 
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 €. 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 12.2 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 a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Gavà  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Pla d’estalvi energètic  
Codi XGL 13/X/91572 
Aportació de la 
Diputació 

174.926,57€ 

2013  17.492,66€ 
2014 157.433,91€ Periodificació 
2015       

Àmbit de concertació 

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

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

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

“ 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 GAVÀ, representat per ........................................................., assistit 
per/per la secretari/ària de l’ens, ........................................................... 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

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

II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació: 

 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 

noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis 

 
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

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

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

 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

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

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Gavà  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Pla d’estalvi energètic  
Codi XGL 13/X/91572 

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.  



 

 130 

Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 
 

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

Aportació de la Diputació 174.926,57€ 
2013   17.492,66€ 
2014 157.433,91€ Periodificació 
2015       

Aplicació pressupostària 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. 

 
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. 
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Setè. Seguiment  
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de 

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

2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 
còpia de la documentació tècnica generada. 

 
Vuitè. Avaluació  
Per contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de Barcelona podrà 
demanar a l’ens destinataris que avaluï conjuntament l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com del seu procés de concertació.  
 
Novè. Tancament  
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a 
requerir a l’ens destinatari per tal que la presenti, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament del pagaments 
avançats i no justificats. 
 
Desè. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Onzè. Incompliment 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 

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

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

3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
Dotzè. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- 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.  
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- 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 públ iques 
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 total de 174.926,57 €, amb la següent 
distribució pressupostària: 17.492,66 € càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu i 157.433,91 €, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/50500/172.../762... del pressupost de l’exercici del 2014, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 

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

Anualitat 2013 Anualitat 2014 
17.492,66 € 157.433,91 € 

 

Cinquè.- Disposar l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de 
gestió d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona. 
 

Sisè.- Aprovar el document de justificació de despeses (Annex 1). 
 

Setè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

Vuitè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les      
11 hores i 25  minuts.  
 

Vist i Plau 
El President, 


