Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el 28 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, Vicepresident tercer, Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident
quart, Sr. Antoni Fogué i Moya, 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, Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon
Riera i Bruch, senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri, Marc
Castells i Berzosa, i els diputats diputades amb veu però sense vot següents: senyora
Mireia Hernández i Hernández, senyors Andreu Carreras i Puigdelliura, senyora Mercè
Rius i Serra, senyors Ramon Castellano Espinosa, Josep Llobet Navarro, 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 els Diputats Srs. Jaume Ciurana i Llevadot, Joan
Puigdollers i Fargas, Gerard Ardanuy i Mata, Arnau Funes i Romero
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de novembre de 2013.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- 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. 17 de Barcelona, que desestima el recurs 653/2011, interposat per
D. M. B. i J. L. P. M. contra la desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit
que va tenir lloc a la carretera C-245, a causa de l’existència d’una taca de gasolina a
la calçada.
3.- 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. 14 de Barcelona, que desestima el recurs 14/2012, interposat per
M. I. M. R. contra la desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la carretera BV-2127, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la
calçada.

Gerència de Serveis de Biblioteques
4.- Dictamen que proposa aprovar, per delegació de la Presidència, en el marc del Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització del conveni específic de
col·laboració en relació a l’actuació “Adequació Casal a Biblioteca”, a signar amb
l’ajuntament de Collbató, per import de quatre-cents vint-i-vuit mil dos-cents trenta-sis
euros amb noranta-vuit cèntims (428.236,98) €.
5.- Dictamen que proposa aprovar, per delegació de la Presidència, en el marc del Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització del conveni específic de
col·laboració en relació a l’actuació “Construcció de la nova Biblioteca municipal”, a
signar amb l’ajuntament de Gironella, per import de cinc-cents vint-i-cinc mil euros
(525.000) €.
6.- Dictamen que proposa aprovar, per delegació de la Presidència, en el marc del Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització del conveni específic de
col·laboració en relació a l’actuació “Subministrament d’equipament tècnic i mobiliari a
la Biblioteca Antoni Comas”, a signar amb l’ajuntament de Mataró, per import de
cinc-cents quaranta-vuit mil cinc-cents quinze euros amb trenta-cinc cèntims
(548.515,35)€.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
7.- ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions
del pressupost 2013.
8.- VILADECANS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció a l’Ajuntament de Viladecans a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2013.
9.- CUBELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Cubelles a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2013.
10.- SALLENT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Sallent a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2013.
11.- GRANOLLERS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Granollers a l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2013.

2

Caixa de Crèdit
12.- CABRILS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació
local “Inversions 2013” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
13.- CUBELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a
finançar l’actuació local “Redacció POUM i projectes” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
14.- MATARÓ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació
local “Pla sanejament 2012” al 0% d’interès i a retornar en 3 anualitats.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar l’Ajuntament de
Barcelona per a la realització del Projecte de reforma interior del CEM Mundet, Fase 3,
del Recinte Mundet.
Intervenció General
16.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases reguladores, per delegació del
Ple, i de la convocatòria, per delegació de la Presidència, per a la concessió d’ajuts en
espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als Ajuntaments de la
Província de Barcelona.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
revocació i reintegrament de la quantia atorgada a l’Ajuntament d’Esparreguera en
virtut de la subvenció concedida en el marc de la III Addenda al conveni de
col·laboració per al desplegament d’una xarxa d’agents locals d’Igualtat amb
l’Ajuntament d’Esparreguera.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
18.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, estimar parcialment la
indemnització relativa a les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de
Sitges”.
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Castellar del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2013/5964.
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. P. M., en
resolució de l’expedient núm. 2013/6825.
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Fonollosa, en resolució de l’expedient núm. 2013/6906.
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal d’Osona, en resolució de l’expedient núm. 2013/7057.
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Vic, en resolució de l’expedient núm. 2013/7364.
Conveni de col·laboració
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Calldetenes, als efectes de l’execució de les obres
del projecte “Millora de la intersecció ctra. N-141d amb c/ Barcelona. T.m.
Calldetenes”.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment la
subvenció atorgada a Explotacions Agrícoles i Forestals Can Castanyer, SL, en la
convocatòria de l’any 2011 i destinada a Explotacions Forestals al parc natural del
Montseny per no presentar els justificants de les activitats subvencionades, per un
import de dos mil setanta (2.070) €.
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment la
subvenció atorgada al Sr. Josep Puig Pla, en la convocatòria de l’any 2012 per a les
activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de
Barcelona, per no executar els treballs objecte de la subvenció atorgada, per un
import de cinc mil setze euros amb vuitanta-cinc cèntims (5.016,85) €.
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment la
subvenció atorgada al Sr. Carles Corominas Arnaiz, en la convocatòria de l’any 2011
per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la
Diputació de Barcelona, per no executar els treballs objecte de la subvenció atorgada,
per un import de mil set-cents setze euros amb vint cèntims (1.716,20)€.
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de
titularitat del beneficiari de la subvenció atorgada a l’Institut Municipal d’Educació de
Mataró, en la convocatòria de l’any 2013 i destinada al transport escolar, dins la
campanya “Coneguem els nostres parcs”, pel de l’Ajuntament de Mataró, donada la
dissolució de l’Institut. L’import de la subvenció és de mil quatre-cents trenta-quatre
euros amb seixanta-vuit cèntims (1.434,68) €.
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29.- Dictamen que proposa per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de
titularitat del beneficiari de la subvenció atorgada a l’Institut Municipal de Gestió del
Patrimoni Cultural i Natural de Gavà, en la convocatòria de l’any 2013 i destinada al
transport escolar, dins la campanya “Coneguem els nostres parcs”, pel de l’Ajuntament
de Gavà, donada la dissolució de l’Institut. L’import de la subvenció és de nou-cents
trenta-un euros amb vint cèntims (931,20) €.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i Canovelles, per a la ”Millora de l’eficiència energètica en les
instal·lacions d’enllumenat públic del municipi”, per un import de cinc-cents trenta-set
mil set-cents vuitanta-vuit (537.788) €.
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i Seva, per a la ”Instal·lació de dues calderes de biomassa en
punts estratègics del municipi”, per un import de cent deu mil (110.000) €.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 14 de novembre de 2013.Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 14 de novembre de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa donar compte, per delegació del Ple, de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 17 de Barcelona, que desestima el recurs 653/2011,
interposat per D. M. B. i J. L. P. M. contra la desestimació, per silenci
administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C-245, a
causa de l’existència d’una taca de gasolina 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. 17 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment núm. 653/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per D. M. B. i J. L. P. M. contra la desestimació, per silenci administratiu de
la Diputació de Barcelona, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels recurrent en relació amb els danys físics i materials derivats de l’accident que va
tenir lloc a la carretera C245, a causa de l’existència d’una taca de gasolina a la
calçada.
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Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
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. 17 de
Barcelona, en el procediment 653/2011, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per D. M. B. i J. L. P. M. contra la desestimació, per silenci
administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels recurrent
en relació amb els danys físics i materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la
carretera C245, a causa de l’existència d’una taca de gasolina a la calçada, ja que no
es donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial i, en
especial, la relació causa efecte.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
3.- 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. 14 de Barcelona, que desestima el recurs 14/2012, interposat
per M. I. M. R. contra la desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2127, a causa de l’existència d’una taca
d’oli 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. 14 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment núm. 14/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per M. I. M. R. contra la desestimació, per silenci administratiu de la
Diputació de Barcelona, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per
la recurrent en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la
carretera BV-2127, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la calçada.

6

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
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. 14 de
Barcelona, en el procediment 14/2012, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per M. I. M. R. contra la desestimació, per silenci administratiu,
de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la recurrent en relació
amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2127, a causa
de l’existència d’una taca d’oli a la calçada, ja que no es donen els requisits legalment
establerts per a la responsabilitat patrimonial i, en especial, la relació causa efecte.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Gerència de Serveis de Biblioteques
4.- Dictamen que proposa aprovar, per delegació de la Presidència, en el marc
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització del conveni
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Adequació Casal a Biblioteca”,
a signar amb l’ajuntament de Collbató, per import de quatre-cents vint-i-vuit mil
dos-cents trenta-sis euros amb noranta-vuit cèntims (428.236,98) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de
Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
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L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens destinatari ha acreditat les condicions administratives i econòmiques
requerides per al desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través de la
documentació proporcionada per la Diputació.
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 el següent ajut econòmic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació
Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Ajuntament de Collbató
XXXXXXXXX
“Adequació Casal a Biblioteca”
13/X/97934
428.236,98 €
428.236,98€

2013
2014
2015

“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
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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 l'Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona, 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 pel Secretari
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data
16/5/2012.
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, representat per l’Alcaldessa Presidenta, Il·lma. Sra. Ana M.
Úbeda Vázquez, assistida per la secretària de l’ens Sra. Pilar Ferrer Garrido.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

III.

IV.
V.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels
recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament a través de conveni específic
el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data <data>.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES
Primer.- Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Collbató 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
NIF
Actuació
Codi XGL
Àmbit de concertació

Ajuntament de Collbató
XXXXXXXXX
Adequació Casal a Biblioteca
13/X/97934
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon.- Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:

Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
428.236,98€
2013
428.236,98€
2014
2015
G/40200/332A0/76240

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 públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de quatre-cents vint-i-vuit mil dos-cents
trenta-sis euros amb noranta-vuit cèntims (428.236,98) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40200/332A0/76240 del vigent pressupost corporatiu.
Quart.- Declarar la despesa d’acord amb el següent detall:
Anualitat 2013
428.236,98€

Anualitat 2014
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Anualitat 2015

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 destinatari.
5.- Dictamen que proposa aprovar, per delegació de la Presidència, en el marc
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització del conveni
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Construcció de la nova
Biblioteca municipal”, a signar amb l’ajuntament de Gironella, per import de
cinc-cents vint-i-cinc mil (525.000) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
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 destinatari ha acreditat les condicions administratives i econòmiques
requerides per al desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través de la
documentació proporcionada per la Diputació.
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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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el següent ajut econòmic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació
Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

Ajuntament de Gironella
XXXXXXXXX
“Construcció de la nova Biblioteca municipal”
13/X/98148
525.000 €
2013
2014
2015

525.000€

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

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona, 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 pel Secretari
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data
16/5/2012.
AJUNTAMENT DE GIRONELLA, representat per l’Alcalde President, Il·lm. Sr. David Font
Simon, assistit per la secretària de l’ens Sra. Montserrat Morera Camprubí.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

III.

IV.
V.

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 reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament a través de conveni específic
el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data <data>.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES
Primer.- Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Gironella i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Àmbit de concertació

Ajuntament de Gironella
XXXXXXXXXX
Construcció de la nova biblioteca municipal
13/X/98148
“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
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Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

525.000€
2013
2014
2015

525.000€

G/40200/332A0/762

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.
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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.
- 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.
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Catorzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.”

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de cinc-cents vint-i-cinc mil (525.000)€ , amb
la següent periodificació i aplicació pressupostària:
Pressupost 2013
Aportació
Diputació
Aplicació
pressupostària

Pressupost 2014

Pressupost 2015

525.000 €

TOTAL
525.000 €

G/40200/332/762

Les despeses imputades a pressupostos d’exercicis futurs resten condicionades a la
seva aprovació i existència de crèdit.
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa que comporta l’aprovació de
l’atorgament d’aquest ajut econòmic, ja que estén els seus efectes econòmics a
l’exercici 2014, d’acord amb el següent detall:
Anualitat 2013

Anualitat 2014
525.000€

Anualitat 2015

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 destinatari.
6.- Dictamen que proposa aprovar, per delegació de la Presidència, en el marc
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització del conveni
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Subministrament d’equipament
tècnic i mobiliari a la Biblioteca Antoni Comas”, a signar amb l’ajuntament de
Mataró, per import de cinc-cents quaranta-vuit mil cinc-cents quinze euros amb
trenta-cinc cèntims (548.515,35)€.- La Junta, de conformitat amb la proposta
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formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
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 destinatari ha acreditat les condicions administratives i econòmiques
requerides per al desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través de la
documentació proporcionada per la Diputació.
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 el següent ajut econòmic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Mataró
NIF
XXXXXXXXX
“Subministrament d’equipament tècnic i mobiliari a la Biblioteca
Actuació
Antoni Comas”
Codi XGL
13/X/98234
Aportació de la
548.515,35 €
Diputació
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Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

548.515,35 €

2013
2014
2015

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

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona, 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 pel Secretari
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data
16/5/2012.
AJUNTAMENT DE MATARÓ, representat per l’Alcalde President, Il·lm. Sr. Joan Mora
Bosch, assistit pel secretari de l’ens Sr. Manuel Monfort Pastor.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

III.

IV.
V.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels
recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament a través de conveni específic
el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data <data>.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
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PACTES
Primer.- Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Mataró 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 Mataró
NIF
XXXXXXXXX
Subministrament d’equipament tècnic i mobiliari a la Biblioteca
Actuació
Antoni Comas
Codi XGL
13/X/98234
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon.- Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
548.515,35€
2013
548.515,35€
2014
2015
G/40200/332A0/76240

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

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de cinc-cents quaranta-vuit mil cinc-cents
quinze euros amb trenta-cinc cèntims (548.515,35) €, amb la següent periodificació i
aplicació pressupostària:
Pressupost 2013
Aportació
Diputació
Aplicació
pressupostària

Pressupost 2014

Pressupost 2015

548.515,35€

TOTAL
548.515,35 €

G/40200/332/76240

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 destinatari.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Servei de Programació
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. 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
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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 d'Esplugues de Llobregat presentà en data 6 de setembre de 2013 una
sol·licitud d'un préstec de 1.400.000 € 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 d'Esplugues de Llobregat.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.400.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.400.000 € amb una subvenció d’import de 190.909,60 €, 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
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent noranta mil nou-cents nou euros amb seixanta
cèntims (190.909,60) € a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
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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 6 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 d'Esplugues de Llobregat, 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.
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Viladecans a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, S.A. 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).
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L'Ajuntament de Viladecans presentà en data 11 de juliol de 2013 una sol·licitud d'un
préstec de 2.600.000 € 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 Viladecans.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.600.000 € amb un termini de 5 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
2.600.000 € amb una subvenció d’import de 194.058,80 €, 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
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent noranta-quatre mil cinquanta-vuit euros amb
vuitanta cèntims (194.058,80) € a l'Ajuntament de Viladecans 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 11 de juliol 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 Viladecans, 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 Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Cubelles a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, S.A. 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:
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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 Cubelles presentà en data 23 d'octubre de 2013 una sol·licitud d'un
préstec de 288.635,71 € 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 Cubelles.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 288.635,71 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
288.635,71 € amb una subvenció d’import de 39.359,52 €, 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.
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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 3.3.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
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de trenta-nou mil tres-cents cinquanta-nou euros amb
cinquanta-dos cèntims (39.359,52) € a l'Ajuntament de Cubelles 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 23
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 Cubelles, 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 Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Sallent a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2013.- Fou retirat el
present Dictamen.
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Granollers a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, S.A. 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.
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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 Granollers presentà en data 11 de juliol de 2013 una sol·licitud d'un
préstec de 2.483.696 € 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 Granollers.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.270.696 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona
2.270.696 € amb una subvenció d’import de 309.641,19 €, 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.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de tres-cents nou mil sis-cents quaranta-un euros amb
dinou cèntims (309.641,19) € a l'Ajuntament de Granollers 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 11 de juliol 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 Granollers, 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.
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Inversions 2013” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Cabrils.- 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 Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cabrils, presentada en data
25/10/2013 per finançar la inversió “Inversions 2013” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
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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 3.3.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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cabrils
Inversions 2013
175.000 €
0%
10
81/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Redacció POUM i projectes” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Cubelles.- 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 Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cubelles, presentada en
data 24/10/2013 per finançar la inversió “Redacció POUM i projectes” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cubelles
Redacció POUM i projectes
175.000 €
0%
10
80/2013

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar
l’actuació local “Pla sanejament 2012” al 0% d’interès i a retornar en 3 anualitats,
a l’Ajuntament de Mataró.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Mataró, presentada en data
6/8/2013 per finançar la inversió “Pla sanejament 2012” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Ajuntament de Mataró
Actuació:
Pla sanejament 2012
Import crèdit:
175.000 €
Interès:
0%
Anualitats:
3
Referència:
64/2013
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar
l’Ajuntament de Barcelona per a la realització del Projecte de reforma interior del
CEM Mundet, Fase 3, 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 de l’inventari de béns 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 troba el codi d’actiu F000945 piscina, que correspon a la piscina
coberta i al pavelló poliesportiu.
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 2 d’agost de 2013, remet a
aquesta Corporació el Projecte de reforma interior del CEM Mundet, Fase 3, per al
nostre coneixement i als efectes oportuns.
Atès que la piscina coberta i el pavelló poliesportiu correspon a l’edifici 31, piscina
coberta, de 3.172,44 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 d’acord al 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
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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 conjunt del Cap de l’Oficina d’Equipaments Esportius i del
Subdirector d’Edificació, de data 21 d’octubre de 2013, referent al Projecte bàsic i
executiu de reforma interior del CEM Mundet –Fase 3- en el Recinte Llars Mundet del
Municipi de Barcelona, indica que en el marc de l’avantprojecte de remodelació del
complex que es va desenvolupar es van plantejar fases, i que actualment les dues
primeres fases ja s’han executat, i que l’autorització de les obres que es sol·licita es
correspon a la 3ª fase, d’adequació d’espais en compliment del Decret d’accessibilitat i
normativa, essent la descripció de les actuacions la següent:
“La proposta de remodelació del complex (fase 3) es centra en el cos edificat d’espais
complementaris paral·lels al carrer, en plantes baixa i semisoterrani. En aquest àmbit, es dona
acompliment al decret d’accessibilitat i normativa vigent i es fan reparacions puntuals en
coberta. El projecte preveu per a fases posteriors l’estudi global del compliment de la normativa
contraincendis i evacuació de l’edifici i l’adequació de les instal·lacions elèctriques en altres
zones.
Respecte la reforma dels espais complementaris afecta les dues plantes del cos paral·lel al
carrer. En planta baixa es planteja respecta el pas transversal de l’exterior a la grada dels
espectadors de pavelló i mantenir uns espais de serveis de públic i zona administrativa. A més
es preveu la redistribució de passar de 2 vestidors actuals a 4, amb ús per a abonats de la
piscina. En la planta semisoterrani es transforma per a passar de 6 a 7 vestidors. També es
reforma el nucli de comunicacions vertical.”

Vist que l’esmentat informe conclou que es considera adequada l’actuació en tercera
fase de millora del Poliesportiu Llars Mundet, sol·licitada per l’entitat gestora ACELL, a
través de l’Ajuntament de Barcelona.
Vist que a fi d’optimitzar la intervenció a portar a terme i de fer aportacions amb
voluntat de millora del projecte, l’esmentat informe posa a disposició del promotor unes
consideracions de treball.
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 12 i 13 de novembre de
2013, respectivament.
Atès que dins de les instal·lacions esportives objecte del conveni esmentat, es troba el
Complex esportiu Llars Mundet que integra una piscina coberta i un pavelló
poliesportiu, i que l’Ajuntament de Barcelona ha cedit la gestió relativa a aquest
complex esportiu a l’entitat ACELL.
Atès que l’Ajuntament de Barcelona o l’entitat gestora ACELL assumirà totes les
despeses que es puguin ocasionar per la realització del projecte de reforma interior del
CEM Mundet, Fase 3.
Atès que la Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de
tipus administratiu, civil o penal per les possibles vicissituds.
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Atès que els danys que es puguin produir en les persones i espais, com a
conseqüència de l’esmentat projecte, 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 les
obres executades, indicant el pas exacte de les instal·lacions i els serveis
Atès que l’Ajuntament de Barcelona o l’entitat gestora ACELL 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, per a la realització del Projecte bàsic i executiu de reforma interior del CEM
Mundet, Fase 3, en el Recinte Mundet, de conformitat a l’informe conjunt del Cap de
l’Oficina d’Equipaments Esportius i del Subdirector d’Edificació, de data 21 d’octubre
de 2013, d’acord amb el text que es transcriu a continuació i plànol de situació i
emplaçament que s’acompanya com annex:
“INFORME TÈCNIC REFERENT AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA
INTERIOR DEL CEM MUNDET – FASE 3 EN RECINTE LLARS MUNDET DEL MUNICIPI
DE BARCELONA
ADEQUACIÓ
NORMATIVA

D’ESPAIS

EN

COMPLIMENT

DEL

DECRET

D’ACCESSIBILITAT

I

Antecedents:
1. El recinte de les Llars Mundet, propietat de la Diputació de Barcelona, entre altres
equipaments i serveis, disposa de diverses instal·lacions esportives. Dins d’aquestes
instal·lacions es troba el Complex esportiu Llars Mundet que integra una piscina coberta i
un pavelló poliesportiu.
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2. En data 14 de febrer de 2001, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona van
signar un conveni per a la cessió i aprofitament dels espais i instal·lacions destinats a
l’ús esportiu, situats dins el recinte dels Llars A. G. Mundet, abans esmentats.
3. L’Ajuntament de Barcelona ha cedit la gestió de les instal·lacions relatives al complex
esportiu a l’entitat ACELL, la qual ha sol·licitat autorització per a l’execució de les obres
de la 3a fase d’un projecte de condicionament del conjunt.
4. La Divisió de Serveis Personals del Districte d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de
Barcelona ha sol·licitat la conformitat de la Diputació de Barcelona en relació a l’actuació.
A tal fi, en data 2 d’agost d’enguany, l’entitat ACELL, ha lliurat a la Direcció de Serveis
d’Edificació i Logística de la Diputació de Barcelona un exemplar del “Projecte bàsic i
executiu de reforma interior del C.E.M. Mundet – Fase 3 - d’adequació d’espais en
compliment del Decret d’accessibilitat i normativa”.
Marc de desenvolupament del projecte
5. El mes de juny de l’any 2006 l’entitat gestora del complex va informar a l’Ajuntament de
Barcelona i a la Diputació de Barcelona sobre l’estat precari d’algun dels elements i
instal·lacions del complex esportiu i va plantejar les actuacions oportunes per a la seva
reparació i substitució. Les dues administracions van sol·licitar l’elaboració d’un estudi
global de les actuacions de condicionament de l’equipament.
6. Fruit d’aquesta petició, l’entitat gestora va redactar un avantprojecte, que recollia les
actuacions proposades inicialment i plantejava la necessitat d’afrontar l’adequació de la
llicència ambiental, de la qual es van desprendre actuacions complementàries. Es va
procedir a la redacció del projecte d’adequació de la llicència ambiental, amb la
descripció de la revisió dels diferents aspectes vinculats al compliment de normatives
vigents.
7. Paral·lelament es va fer una anàlisi de la viabilitat del complex i es va adoptar l’estratègia
de reorientar el complex en la doble direcció de l’especialització en el treball sobre el
col·lectiu de disminuïts psíquics i de donar servei a usuaris de proximitat en general, amb
la qual cosa es va plantejar una remodelació profunda amb la incorporació de nous
espais esportius i complementaris per tal de procurar una oferta de serveis més
equilibrada i atractiva des del punt de vista de la demanda d’aquest moment.
En aquest context es desenvolupa un avantprojecte de remodelació del complex i es
plantegen fases. Actualment s’han executat les dues primeres fases amb les actuacions
més prioritàries. El treball aportat en relació a la autorització de les obres es correspon
amb les actuacions corresponents a la 3ª fase, d’adequació d’espais en compliment del
Decret d’accessibilitat i normativa.
Descripció de les actuacions
8. La proposta de remodelació del complex (fase 3) es centra en el cos edificat d’espais
complementaris paral·lels al carrer, en plantes baixa i semisoterrani. En aquest àmbit, es
dona acompliment al decret d’accessibilitat i normativa vigent i es fan reparacions
puntuals en coberta. El projecte preveu per a fases posteriors l’estudi global del
compliment de la normativa de contraincendis i evacuació de l’edifici i l’adequació de les
instal·lacions elèctriques en altres zones.

38

Respecte la reforma dels espais complementaris afecta les dues plantes del cos paral·lel
al carrer. En planta baixa es planteja respectar el pas transversal de l’exterior a la grada
dels espectadors de pavelló i mantenir uns espais de serveis de públic i zona
administrativa. A més, es preveu la redistribució per passar de 2 vestidors actuals a 4,
amb ús per a abonats de la piscina. En la planta semisoterrani es transforma per a
passar de 6 a 7 vestidors. També es reforma el nucli de comunicacions vertical.
Consideracions relatives a les actuacions proposades
9. Les consideracions que es manifesten en aquest informe no contemplen aspectes
competencials o altres normatives de caire general que són objecte del procediment
reglat de l’atorgament de la llicència d’obres i de la supervisió dels serveis tècnics
municipals.
10. Amb caràcter general, segons consultes efectuades pels tècnics sotasignants, les
actuacions proposades tenen en consideració els requeriments que han sol·licitat
l’Ajuntament de Barcelona i Bombers per a la tramitació de la llicència ambiental. El
projecte proposa unes actuacions que resolen deficiències constructives i inadequacions
normatives, milloren la funcionalitat dels espais dotant-los de major polivalència de
vestidors i segregant circulacions entre espectadors i esportistes.
Malgrat l’exposat, es recomana contrastar i ponderar la necessitat de disposar d’un doble
passadís en els vestidors de la planta semisoterrani, d’acord amb la normativa sectorial
d’equipaments esportius i concretament de piscines, - Pla Director d’Instal·lacions i
Equipaments esportius de Catalunya.
11. En relació a les vies d’evacuació proposades, es recomana contrastar també les
actuacions a realitzar en l’entorn exterior, fins un espai exterior segur amb capacitat per
acollir els ocupants de l’edifici.
12. El pressupost per contracte del projecte ascendeix a 1.034.660,62 € afectant 710 m2 de
superfície construïda i es planifica en diferents fases d’execució que permeten mantenir
l’activitat esportiva a la resta del centre. El cost de repercussió per m2 és de 1.457,26 €.
Es considera situat dins dels estàndards d’actuacions de reforma de vestidors i zones
humides segons les referències disponibles d’actuacions similars executades.
Els capítols d’assajos i proves, seguretat i salut, control de qualitat i altres
(legalitzacions), estan inclosos com a capítols dintre del projecte, amb una valor de
14.780,77€, 13.920,06€ i 8.000€ d’import d’execució material respectivament, i per tant
es veuran afectats per les despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%) generals
de l’obra.
Conclusions
13. Amb caràcter general es considera que les actuacions proposades en aquesta tercera
fase redunden en una millora de la seguretat, funcionalitat i de les condicions d’ús de les
instal·lacions del complex esportiu i, per tant, en les pràctiques físico –esportives que s’hi
porten a terme i en els col·lectius que les utilitzen.
14. Des del punt de vista constructiu també es valora positivament la proposta de solució
dels problemes i patologies que s’afronten en aquesta fase, tot i tractar-se d’aspectes
puntuals, pel que fa a la conservació de l’equipament.
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15. Atès l’anterior, es considera adequada l’actuació en tercera fase de millora del
Poliesportiu Llars Mundet, sol·licitada per l’entitat gestora ACELL, a través de la Divisió
de Serveis Personals del Districte d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona.
No obstant, amb l’objecte d’optimitzar la intervenció a portar a terme i de fer aportacions
amb la voluntat de millora del projecte, es posen a disposició del promotor de les obres les
consideracions al treball abans esmentades.”

Segon.- Determinar que l’Ajuntament de Barcelona i/o l’entitat gestora ACELL
assumirà totes les despeses que es pugin ocasionar amb motiu de l’esmentat projecte
de reforma, fase 3, indicat en l’acord anterior, i que l’Ajuntament de Barcelona tindrà la
responsabilitat de tipus administratiu, civil o penal per les possibles vicissituds que
puguin produir-se, havent de disposar de les corresponents pòlisses d’assegurança
que donin cobertura a les esmentades responsabilitats, com a conseqüència del
projecte de reforma interior CEM Mundet, fase 3.
Tercer.- Determinar que l’Ajuntament de Barcelona un cop finalitzat el projecte de
reforma interior ho haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona i remetre joc de
plànols, en el suport a l’ús que es convingui, indicant el pas exacte de les instal·lacions
i els serveis.
Quart.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes.
Intervenció General
16.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases reguladores, per delegació
del Ple, i de la convocatòria, per delegació de la Presidència, per a la concessió
d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als
Ajuntaments de la Província de Barcelona.- 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 el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en
endavant l’Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació
del Mandat, des de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns es vol fomentar la millora de la
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Gestió del Patrimoni, impulsant als Ens Locals a elaborar i mantenir el seu inventari
patrimonial, d’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’Octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
Atès que l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns ha considerat oportú realitzar actuacions
adreçades a la millora de la gestió de l’àmbit econòmic als Ajuntaments de la seva
demarcació territorial, per assolir una gestió integral del Patrimoni i facilitar la posterior
implantació en programaris específics, integrats dins l’entorn de programaris de l’àmbit
econòmic i comptable. Com a complement a aquest suport a la gestió patrimonial, la
Diputació de Barcelona, dins de les actuacions de Consultoria Econòmica Local, va
obrir una nova forma d’actuació pels Ajuntaments de la província de Barcelona,
consistent en la concessió d’ajuts en espècie per a l’elaboració d’inventaris de béns
que conformen el seu patrimoni municipal.
Vist que la quantia total que inicialment es destinarà a aquestes actuacions és de cent
cinquanta mil (150.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/2B000/938A0/22790 del pressupost de l’exercici 2014. Així mateix, es fixa una
quantia addicional d’un màxim de cent cinquanta mil (150.000) €, que s’aplicarà a la
concessió de noves actuacions (elaboració d’un màxim de 10 inventaris municipals),
en el supòsit que es produeixi un augment del crèdit pressupostari disponible, en
qualsevol moment anterior a la resolució de concessió, d’acord amb l’article 58 del
RLGS.
Atès que l’aplicació d’aquesta quantia addicional no requereix d’una nova
convocatòria, i la seva efectivitat queda condicionada a la declaració de disponibilitat
del crèdit, com a conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de
crèdit i, si s’escau, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que procedeixi,
en un moment anterior a la resolució de la concessió dels esmentats ajuts.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases
Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança i a l’article 58 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
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Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència sobre
l'aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en
concurrència competitiva, tal com consta a l'apartat 3.3.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. 882/2013, de
data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013.
Atès, així mateix, 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 sobre convocatòria de subvencions en concurrència
competitiva, tal com consta a l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments
i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, 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 del Ple i de la
Presidència, adopti els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts en espècie
consistents en l’elaboració de l’inventari de béns i drets als Ajuntaments de la província
de Barcelona, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de
fomentar la millora de la Gestió del Patrimoni, impulsant als Ens Locals a elaborar i
mantenir el seu inventari patrimonial, per a l’exercici 2014, el text íntegre de les quals
és el següent:
“1. Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació i concessió dels ajuts en espècie que atorgui la Diputació de Barcelona, a través
del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local, SAGEL en endavant, destinades a
finançar l’elaboració d’un mínim de 10 inventaris de béns i drets que conformen el patrimoni
municipal, a Ajuntaments de la província de Barcelona amb població inferior a 5.000
habitants. Aquest número d’inventaris es podrà veure incrementat fins un màxim de 20
inventaris, en el supòsit que es produeixi un augment del crèdit pressupostari disponible, en
qualsevol moment anterior a la resolució de concessió, d’acord amb els termes d’aquestes
Bases.
La finalitat de la convocatòria és facilitar als Ajuntaments el compliment del que preveu
l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a l’hora assolir una millora de la gestió en
l’àmbit econòmic als Ajuntaments de la seva demarcació territorial.
El termini d’execució previst és de 12 mesos.
2. Requisits per a obtenir la condició de beneficiaris
Podran sol·licitar l’actuació objecte d’aquesta convocatòria els Ajuntaments que compleixen
les següents condicions:
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− Que a data 1 de gener de 2013 presenten, segons padró d’habitants, una població no
superior als 5.000 habitants.
− Haver signat el conveni ASGEL a 31 d’octubre de 2013.
− Haver aprovat el compte general de l’exercici 2012 i enviat a Sindicatura de Comptes
abans del 31 d’octubre de 2013.
− Haver liquidat el pressupost de l’exercici 2012 amb els programaris comptables facilitats
pel SAGEL.
− Que no han aprovat, en els darrers 4 anys, l’inventari de béns i drets, d’acord amb
l’article 222 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
− No haver participat i haver estat seleccionat en convocatòries anteriors.
− No disposar actualment del programari de Gestió Patrimonial facilitat per SAGEL i
enllaçat al programari de comptabilitat.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà, quan s’escaigui, en el moment de presentar
la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 4.
3. Obligacions dels Ajuntaments beneficiaris
a) Acceptar la subvenció.
b) Designar un interlocutor de l’ajuntament el qual actuarà en representació d’aquest durant
la realització de l’actuació.
c) Designar dos interlocutors als quals es puguin dirigir les peticions de documentació
necessària en el cas que l’anterior no estigui disponible per aquestes funcions.
d) Lliurar el balanç de situació de l’exercici 2012 liquidat, la liquidació del pressupost del
capítol 6 de despeses, amb detall de les partides, dels darrers 10 exercicis, així com dels
seus Organismes públics i societats mercantils íntegrament de titularitat municipal.
e) Lliurar la relació de béns immobles de titularitat municipal, indicant-ne l’ús.
f) Subministrar tota la informació necessària que sigui sol·licitada per l’empresa contractada
per a l’elaboració de l’inventari.
g) Lliurar els inventaris específics que puguin ser susceptibles d’incloure’s en l’inventari
general consolidat.
h) Fixar un espai en les dependències municipals, amb un ordinador amb accés als
programaris ASGEL, per tal d’ubicar l’equip de treball durant la fase de treball de camp.
i) Revisar el lliurament provisional de l’inventari als efectes de proposar les esmenes que
estimi oportú.
j) Complir les obligacions derivades de les actuacions de seguiment incloses en la base 15.
k) Aprovar l’inventari general lliurat.
l) Complir les obligacions previstes en l’article 14 de la Llei 38/2003, general de
subvencions, que siguin compatibles amb les peculiaritats que comporta la naturalesa
d’aquestes ajudes en espècie.
4. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Els Ajuntament que estiguin interessats en aquesta convocatòria, hauran de presentar
l’imprès de sol·licitud normalitzat que s’adjunta en annex, el qual també pot ser obtingut en
la pàgina web: http://www.diba.cat/subv/default.asp, fent-hi constar:
a)
b)
c)
d)
e)

Data del darrer inventari de béns i drets aprovat.
Data de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2012.
Data de l’aprovació del compte general 2012 i tramesa a Sindicatura de Comptes.
Número d’habitants, segons padró a 1 de gener de 2013.
Ingressos tributaris amb la recaptació cedida a l’Organisme de Gestió Tributària a data
31 d’octubre de 2013, indicant si comprèn la recaptació en voluntària i/o en executiva.
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f) Organismes públics i societats mercantils íntegrament de titularitat municipal.
g) Nomenament d’un o dos interlocutors de l’Ajuntament, que actuarà/an representant a
l’Ajuntament en l’actuació.
S’haurà d’adjuntar a l’esmentada sol·licitud l’acord o resolució de l’òrgan competent de
l’Ajuntament, de sol·licitud de l’actuació continguda en la present convocatòria, fent constar
que l’Ajuntament reuneix els requisits establerts a aquestes Bases i que la informació
lliurada en el marc d’aquesta convocatòria és veraç i actualitzada.
La sol·licitud i document adjunt es presentaran en el Registre General de la Diputació de
Barcelona, situat a la Rambla de Catalunya, 126, planta baixa, dins del termini de 15 dies
hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província (BOP).
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
La presentació de la sol·licitud de subvenció en espècie pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.
El nombre d’ajuntaments beneficiaris de l’actuació serà d’un mínim de 10, que es podrà
veure incrementat fins a un màxim de 20, en els termes descrits en aquestes Bases.
5. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà
l’ajuntament per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
6. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes actuacions serà el de concurrència competitiva.
7. Criteris objectius de valoració
Les sol·licituds rebudes seran valorades d’acord amb els següents criteris:
a) Coeficient de necessitat. Puntuació màxima 1 punt
 1 punts, si a 1 de gener d’enguany, fa més de 8 anys que no s’ha aprovat el compte
de patrimoni
b) Coeficient de gestió actualitzada. Puntuació màxima 8 punts.
 3 punts, per l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 al mes de
gener del 2013, minorats en 0,5 per cada mes addicional. Si la liquidació s’ha aprovat
després de 30 de juny, serà 0 punts.
 5 punts, per l’enviament a Sindicatura de Comptes del Compte General de l’exercici
2012 al mes de gener del 2013 minorats en 0,5 per cada mes addicional. Si el
Compte General s’ha enviat a Sindicatura de Comptes després de 31 d’octubre de
2013, serà 0 punts.
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c) Coeficient de col·laboració tributària amb l’ORGT. Puntuació màxima 7 punts.
 0,6 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,4 punts per la recaptació en
executiva cedida, d’entre els tributs tractats en els capítols 1 i 2 del pressupost,
exceptuat l’Impost sobre béns immobles rústics. Màxim de 5 punts.
 0,6 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,4 punts per la recaptació en
executiva cedida, d’entre els ingressos tractats en altres capítols del pressupost.
Màxim 2 punts.
d) Coeficient de integració a l’ASGEL. Màxim 6 punts.
 1,5 punts per cada mòdul actiu, en la liquidació 2012, d’entre els següents: Projectes,
Ingressos ORGT, Subvencions i Passius.
8. Dotació econòmica i consignació pressupostària
La quantia total que inicialment es destinarà a les actuacions objecte d’aquesta convocatòria
(elaboració d’un mínim de 10 inventaris municipals) és de 150.000 €, i anirà amb càrrec a la
partida G/2B000/938A0/22790 del pressupost del 2014. Així mateix, es fixa una quantia
addicional de 150.000.-€, que s’aplicarà a la concessió de noves actuacions (fins a un
número màxim de 20 inventaris municipals), en el supòsit que es produeixi un augment del
crèdit pressupostari disponible, en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió,
com a conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit, d’acord
amb l’article 58.2.a) del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
L’aplicació d’aquesta quantia addicional no requereix d’una nova convocatòria, i la seva
efectivitat queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit, com a
conseqüència de les circumstàncies abans descrites i, si s’escau, prèvia aprovació de la
modificació pressupostària que procedeixi, en un moment anterior a la resolució de la
concessió dels esmentats ajuts.
En qualsevol cas, la resolució de concessió d’aquests ajuts en espècie estarà condicionada
a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.
En el supòsit que es produeixin renúncies o revocacions dels esmentats ajuts, amb
posterioritat a la resolució de la seva concessió, es podran concedir nous ajuts en espècie
per a actuacions d’elaboració d’inventari a aquelles entitats que no van obtenir ajut en
espècie perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible, i que formin part de la llista
d’admesos, en rigorós ordre de puntuació.
9. Òrgans competents per a la instrucció i proposta de concessió de l’actuació
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les actuacions a
efectuar d’acord amb les següents bases serà el Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica
Local.
La proposta de concessió de les actuacions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst en l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la
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Diputació de Barcelona. D’acord amb aquest article, cal que ostenti la presidència de l’òrgan
col·legiat el President de l’Àrea que tingui la competència material per atorgar la subvenció o
persona en qui delegui. Estarà format per les següents persones:
- El President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns
- El Director dels Serveis Econòmics
- El cap del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local
- El cap de la Secció de Suport Municipal
- Un representant de la Presidència
10. Avaluació de les sol·licituds
L’òrgan instructor avaluarà les sol·licituds de conformitat amb els criteris de valoració
establertes en la base 7. Del resultat obtingut en l’avaluació s’ordenaran les sol·licituds de
major a menor puntuació. Les sol·licituds amb igual valoració s’ordenaran, en primer lloc, de
major a menor puntuació de l’apartat b) i en cas de persistir la igualtat de valoració, de
menor a major població.
De la relació resultant, seran beneficiàries de les actuacions objecte d’aquesta convocatòria,
com a mínim, les 10 primeres entitats, en ordre de puntuació; les sol·licituds següents
podran resultar beneficiàries (fins a un màxim total de 20) en cas de produir-se renúncies o
revocacions posteriors a la resolució de la convocatòria, i/o increment de la disponibilitat
pressupostària, amb anterioritat a la resolució de la convocatòria, en els termes descrits
anteriorment.
Un cop resolt el procés selectiu, es convocarà els interlocutors que constin en la sol·licitud i
els Interventors dels Ajuntaments beneficiaris, a una sessió informativa, on s’exposarà les
actuacions a realitzar, i el canvis que comportarà, en la gestió econòmica de les Entitats, un
cop completades les actuacions.
11. Termini de resolució, notificació i règim de recursos
El termini de resolució serà d’un màxim de tres mesos des de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les actuacions, serà notificada a les entitats interessades
en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò
previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que
l’ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
12. Acceptació de la subvenció
Els Ajuntaments beneficiaris hauran d’acceptar de forma expressa la realització de l’actuació
objecte de subvenció en espècie així com les condicions imposades en la concessió, en el
termini de 15 dies hàbils des de la notificació de concessió.
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13. Definició de l’actuació
13.1 Fase prèvia de l’actuació
En els Ajuntaments que resultin beneficiaris de l’actuació, caldrà que l’interventor faciliti
la liquidació del pressupost, del Capítol 6 de despeses, amb detall per partides, dels
darrers 10 exercicis, i la relació d’immobles de propietat municipal, tot indicant-ne el seu
ús. Aquesta informació s’haurà d’aportar també dels seus Organismes públics i societats
mercantils de la seva titularitat íntegra.
Aquesta documentació haurà de ser enviada, en format pdf a l’adreça
s.assistenciagel@diba.cat en el termini de 15 dies, a partir de la comunicació
d’acceptació de la sol·licitud. La manca de compliment d’aquest punt podrà donar lloc a
la revocació de l’actuació, passant a ser beneficiària la següent sol·licitud en rigorós
ordre de puntuació.
13.2 Equip de treball
La Diputació de Barcelona contractarà a una empresa per a la realització de cada
actuació.
13.3 Inici de l’actuació
Un cop contractada l’esmentada empresa, s’acordarà amb l’Interventor de l’Ajuntament,
la realització d’una visita a l’Ajuntament de presentació de l’empresa contractada. En
aquesta visita es procedirà a fixar els següents punts:
− Data d’inici del treball de camp, en un termini no superior als 30 dies posteriors a la
visita.
− Documentació mínima necessària per iniciar el treball de camp, i que haurà de estar
disponible, el dia fixat per l’inici d’aquesta fase.
− Determinar un espai, dins de les dependències municipals, per ubicar l’equip de
treball durant la fase de treball de camp. En aquest espai, ha d’haver un ordinador
amb accés als programaris ASGEL.
− Comunicació de les persones que formaran l’equip de treball.
Es farà un acta de la reunió, que serà signada per l’empresa contractada, el representant
de l’Ajuntament i el representant de Diputació.
La manca de disponibilitat dels punts anteriors, deixarà l’actuació en suspens, fins que
l’Ajuntament estigui en condicions de poder satisfer aquestes necessitats. Si passats 60
dies de la visita anterior, l’Ajuntament no hagués pogut donar la resposta adequada, es
procedirà a revocar l’actuació.
13.4 Característiques tècniques de l’actuació
El treball es realitzarà d’acord amb el “Manual per a la realització dels treballs de camp
d’inventari” aprovat pel SAGEL. El mobiliari, general i esportiu, serà tractat per quantitat i
ubicació, mentre que l’urbà ho serà per inversió general. En cap cas es procedirà a
etiquetar béns.
L’empresa contractada introduirà les dades dels béns identificats en el programari GPA
del SAGEL, podent fer-ho en els locals de l’Ajuntament. Durant aquesta fase, els usuaris
de l’Ajuntament no tindran accés a les dades que s’estan elaborant.
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Les Entitats Locals amb conveni ASGEL signat, poden sol·licitar el document “Manual
per a la realització dels treballs de camp d’inventari” al SAGEL, en qualsevol moment,
amb independència del fet de participar en aquesta convocatòria.
13.5 Termini de l’actuació
No més tard de 90 dies després de la presentació de l’empresa contractada a
l’Ajuntament, l’actuació haurà de lliurar-se en forma provisional.
Cas de no poder-se assolir aquesta data, per manca de col·laboració de l’Ajuntament,
l’empresa podrà presentar escrit justificat i documentat al SAGEL, que podrà optar per
revocar l’actuació.
14. Lliurament
14.1 Revisió
Finalitzada la fase de treballs, l’empresa contractada comunicarà al SAGEL que la
totalitat de dades dels béns identificats, s’han incorporat al programari GPA.
El SAGEL revisarà la informació del programari GPA, emetent un informe de
comprovació de les mateixes, que l’empresa contractada haurà de modificar fins a
superar les proves de revisió.
14.2 Lliurament provisional
Un cop finalitzada la revisió de SAGEL, es lliurarà de forma provisional a l’Ajuntament un
exemplar en paper, de la relació de béns tractats, la seva valoració i situació jurídica, i
l’Ajuntament sol·licitarà l’accés, a nivell de consulta, al programari GPA.
14.3 Lliurament definitiu
L’Ajuntament disposarà de 15 dies, a partir del lliurament provisional, per presentar
proposta d’esmenes sobre el treball rebut. Aquesta proposta d’esmenes serà enviada per
l’Ajuntament a l’empresa contractada, amb còpia, per correu electrònic a
s.assistenciagel@diba.cat.
L’empresa contractada revisarà les esmenes proposades, ajustant els registres del
programari GPA, quan siguin acceptades, o responent amb els arguments adequats
quan no correspongui la seva acceptació. Aquesta resposta es farà directament a
l’Ajuntament amb còpia per correu electrònic a s.assistenciagel@diba.cat, en un termini
no superior als 15 dies de rebre les esmenes.
Passats 15 dies del lliurament provisional, o havent donat resposta a les esmenes
presentades, es donarà l’actuació per finalitzada, enviant-se, en paper, a l’Ajuntament la
relació definitiva de béns.
A partir d’aquest moment l’Ajuntament sol·licitarà la baixa de l’accés al programari GPA
de l’empresa contractada i l’alta dels usuaris propis que consideri convenient.
A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació, sent a
càrrec de l’Ajuntament el manteniment i/o ajustaments de l’inventari lliurat.
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15 Seguiment
Un cop fet el lliurament definitiu, l’Ajuntament assumeix el compromís de:
− Efectuar la integració amb el programari comptable, en un termini no superior als 30 dies.
− Modificar la seva gestió en l’àmbit econòmic, per assegurar el manteniment i
actualització de l’inventari, dotant-se els recursos adequats per tal efecte.
− L’abandonament d’un inventari elaborat, inhabilitarà a la Entitat per participar en futures
convocatòries d’ajuda o suport en aquest àmbit.
16 Finançament
El finançament de les actuacions d’aquesta convocatòria serà totalment a càrrec de la
Diputació de Barcelona, no suposant cap cost per l’Ajuntament sol·licitant.
17 Renúncia o revocació de l’actuació
Amb posterioritat a la concessió de l’ajut, l’actuació podrà ser revocada per dues causes:
−

−

A petició de l’Ajuntament
Pels fets exposats en la base 13.1, 13.3 i 13.5.”

Segon.- Aprovar la convocatòria 201420135120005353 d’aquests ajuts en espècie per
un import de cent cinquanta mil (150.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a
les anteriors Bases, i pel termini que en les mateixes s’indica.
Tercer.- Aprovar la fixació d’una quantia addicional de cent cinquanta mil (150.000) €,
que s’aplicarà a la concessió de noves actuacions d’ajuts en espècie, en el supòsit que
es produeixi un augment del crèdit pressupostari disponible, en qualsevol moment
anterior a la resolució de concessió, ens els termes previstos a les anteriors Bases.
L’aplicació d’aquesta quantia addicional no requereix d’una nova convocatòria, i la
seva efectivitat queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit, i, si
s’escau, a la prèvia aprovació de la modificació pressupostària que procedeixi, en un
moment anterior a la resolució de la concessió dels esmentats ajuts.
Quart.- Retenir la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
cent cinquanta mil (150.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/2B000/938A0/22790 del pressupost de l’exercici 2014, condicionat a que en el
Pressupost 2014 s’aprovi l’import suficient a la partida esmentada.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
revocació i reintegrament de la quantia atorgada a l’Ajuntament d’Esparreguera
en virtut de la subvenció concedida en el marc de la III Addenda al conveni de
col·laboració per al desplegament d’una xarxa d’agents locals d’Igualtat amb
l’Ajuntament d’Esparreguera.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
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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 data 25 d’octubre de 2012, la Junta de Govern aprovà el dictamen de revocació
inicial de la subvenció atorgada a l’Ajuntament d’Esparreguera per import de setze mil
tres-cents trenta-tres euros amb trenta-quatre cèntims (16.333,34) € en el marc del
conveni signat el dia 1 de setembre de 2008, i l’addenda de data 15 de març de 2010,
que acorda contractar per compte de l’Ajuntament un agent local d’igualtat per un
període de dotze mesos, amb la categoria de tècnic/a mitjà especialista i una dedicació
mínima setmanal de trenta hores.
Aquest mateix dictamen aprovà la concessió d’un tràmit d’audiència de 15 dies a
l’ajuntament per tal que presentés les al·legacions que considerés oportunes.
Vist que ha transcorregut el termini esmentat sense que l’ajuntament d’Esparreguera
hagi presentat cap al·legació.
Vist que en data 15 d’octubre de 2010 es va transferir a l’ajuntament d’Esparreguera la
quantitat de vuit mil cent seixanta-sis euros amb seixanta-set cèntims (8.166,67) €
(núm. op. Comptable 1004049357), corresponents al 50% de la subvenció, en
compliment dels pactes segon i sisè de la citada addenda de 15 de març de 2010.
Vist el punt 3.4.2 de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del
Decret de la Presidència de data 14 de febrer de 2013 (num. 882/13) i publicada al
BOPB de data 19 de febrer de 2013.
Per tot el que s’ha exposat, la Cap de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils
proposa a la Vicepresidenta 4rta. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones que elevi a la Junta de govern la proposta d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte l’addenda III al conveni signat amb l’Ajuntament
d’Esparreguera en data 1 de setembre de 2008, mitjançant la qual es regulen les
condicions que han de regir el tercer període del programa xarxa d’agents locals
d’Igualtat i en el que s’acorda la concessió d’una subvenció per a la contractació per
compte de l’Ajuntament de l’agent local d’igualtat per un període de dotze mesos, amb
la categoria de tècnic/a mitjà especialista i una dedicació mínima setmanal de trenta
hores.
Segon.- Revocar la subvenció atorgada a l’Ajuntament d’Esparreguera, en el marc de
l’addenda IIl al conveni signat el dia 1 de setembre de 2008, per import de setze mil
tres-cents trenta-tres euros amb trenta-quatre cèntims (16.333,34) €.
Tercer.- Requerir el reintegrament de l’import avançat de vuit mil cent seixanta-sis
euros amb seixanta-set cèntims (8.166,67) €.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
18.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, estimar parcialment la
indemnització relativa a les obres de “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i
Museu Cau Ferrat de Sitges”.- 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:
I. ANTECEDENTS
El projecte d’obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, va ser
aprovat inicialment pel Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en data 5
d’octubre de 2009.
L’esmentat projecte d’obres aprovat es va sotmetre al tràmit d’informació pública durant
un període de 30 dies hàbils, publicat en el BOPB núm. 240, de 7 d’octubre de 2009,
finalitzant aquest període el dia 12 de novembre de 2009, sense haver-se presentat cap
al·legació.
Per acord núm. 199/09, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre
de 2009, es va acceptar a través dels serveis propis de l’Àrea d’Infraestructures
Urbanisme i Habitatge la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per
a la licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació
amb les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons acord
del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, adoptat en sessió celebrada el
5 d’octubre de 2009.
Per acord núm. 115/10, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en
sessió de data 29 d’abril de 2010, es va adjudicar definitivament a l’empresa UTE Cau
Ferrat la contractació relativa a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del
Cau Ferrat de Sitges”, amb un import de sis milions tres-cents cinquanta-dos mil
cinc-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims, (6.352.558,63) €, IVA inclòs, i
el corresponent contracte administratiu es va signar en data 20 de maig de 2010.
Per decret núm. 5462/10, de 27 de maig de 2010, de la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge es va adjudicar definitivament la direcció
integrada (direcció facultativa i direcció d’execució) de les obres de restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, a l’arquitecte Sr. Josep Emili Hernández
Cros, i el corresponent contracte administratiu es va signar el primer de juny de 2010, el
qual va incorporar com a document annex la designació per part de l’adjudicatari de
l’equip responsable de la direcció de les obres, format pel propi adjudicatari, Sr. Emili
Hernández Cros, com a Direcció Facultativa, A. L. B., arquitecte tècnic responsable de la
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Direcció d’Execució i Ll. C. C., arquitecte tècnic responsable de la Gestió de l’obra
(“planning manager”), entre d’altres.
En data 1 de juny de 2010 es va procedir a la comprovació del replanteig i es va signar
l’acta d’inici d’obra.
Per acord núm. 90/11, adoptat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió
de data 28 d’abril de 2011, es va aprovar l’acta de preus contradictors número 1 de les
obres de restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges, que va suposar una
liquidació addicional de 836.227,4 € que, aplicat el 18 % d’IVA de 150.520,94 €, va
donar un import total de 986.748,41 €, així com l’aprovació d’uns nous terminis per a la
finalització de les obres amb el següent detall:
−
−
−

Cau Ferrat, increment de 3 mesos, fixant la data de 24 d’agost de 2011.
Can Rocamora, increment de 2,5 mesos, fixant la data de 1 de novembre de 2011.
Maricel de Mar: increment d’1,5 mesos, fixant-se la data de 31 de desembre de
2011.

En dates 26 de juliol i 6 de setembre de 2011 es va procedir a la suspensió parcial i
temporal de les obres en els àmbits de l’escala interior de comunicació entre les
plantes baixa i primera del Cau Ferrat i en l’àmbit de la façana de mar dels tres
edificis, respectivament; essent dites suspensions aprovades per dictamen núm.
786/11 de la Junta de Govern de 22 de desembre de 2011.
Per dictamen aprovat per acord núm. 787/11, adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 22 de desembre de 2011, es va
aprovar l’acta de preus contradictoris número dos de les obres del projecte de
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, sense cap import líquid
addicional i amb un increment dels terminis d’execució del contracte, en atenció a la
modificació soferta. L’ampliació del termini final de l’execució de l’obra es va fixar en
10 mesos i set dies pel Cau Ferrat, 8 mesos per Can Rocamora i 6 mesos pel Museu
Maricel de Mar. Amb tot això la nova data de finalització de l’obra es va determinar
per al 30 de juny del 2012. L’addenda al contracte que va recollir aquesta acta de preus
contradictoris es va signar en data 23 de gener de 2012.
Mitjançant informe de 4 de gener de 2012, el Sr. Josep Emili Hernández Cros, en la
seva condició d’adjudicatari de la direcció integrada de les obres, va instar la
necessitat de dur a terme el projecte reformat de les citades obres.
Per decret núm. 578/12 aprovat pel Vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, en data 7 de febrer de 2012, es va aprovar la modificació
del contracte de serveis per a la direcció integrada de les obres de “Restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” consistent en la redacció del projecte
reformat del de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, en relació
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amb allò establert a l’article 217.3 de Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic,
aplicables al cas per raons temporals (en endavant LCSP).
El projecte reformat del projecte de les obres de “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del
Cau Ferrat de Sitges”, es va aprovar inicialment pel Consell General del Consorci del
Patrimoni de Sitges, en data 14 de juny de 2012. L’esmentat projecte d’obres, va estar
sotmès al tràmit d’informació pública durant un període de 15 dies hàbils (anunci publicat
en el BOPB de 28 de juny de 2012), finalitzant aquest període el dia 16 de juliol de 2012,
sense haver-se presentat cap al·legació, per la qual cosa resta aprovat definitivament.
En data 19 de juny de 2012, el Sr. Daniel Gracia Clua, en nom i representació de la
UTE Cau Ferrat, sol·licita la pròrroga parcial del termini d’execució de les obres del
projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, no afectades per la
suspensió parcial aprovada pel dictamen de la Junta de Govern núm. 786/11, de 22 de
desembre, amb la conformitat de l’informe de la mateixa data de l’arquitecte assessora
de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic, atès que es consideren acreditades a l’expedient les circumstàncies
previstes en l’article 197.2 de la LCSP.
Per dictamen aprovat per acord núm. 392/12 de la Junta de Govern, de 28 de juny de
2012, s’acorda aprovar la citada pròrroga, establint com a nou termini d’execució el 31
de desembre de 2012.
Per acord núm. 485/12, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
reunida en sessió de data 26 de juliol de 2012, es va aprovar la proposta de modificació
del contracte relatiu a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu
del Cau Ferrat de Sitges”, adjudicades a l’empresa UTE Cau Ferrat, sol·licitant-se
l’emissió d’un dictamen preceptiu i no vinculant, previ a la modificació del contracte, a la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò
disposat a l’article 195.3 b) de la LCSP.
La Comissió Jurídica Assessora va emetre, el 20 de desembre de 2012, un dictamen
desfavorable (núm. 420/12), en el qual, no obstant, s’establia que: “quant a la tramitació
del procediment, la documentació que integra l’expedient posa de manifest que s’han
observat els requeriments de caràcter procedimental exigits tant per la legislació
contractual i la legislació local”.
Atès que el procediment de la modificació del contracte d’obres motivat per l’aprovació
del projecte reformat del de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”,
encara estava pendent d’aprovació, el President de la Diputació de Barcelona,
mitjançant decret núm. 12138/12, de 21 de desembre de 2012, ratificat per la Junta de
Govern en sessió de 31 de gener de 2013, va acordar ampliar, fins a un màxim de 3
mesos comptadors des de l’1 de gener de 2013, la pròrroga acordada per la mateixa
Junta de Govern en dictamen núm. 392/12, de 28 de juny, al mantenir-se les
circumstàncies que van motivar la primera pròrroga.
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Per acord núm. 124/2013, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
reunida en sessió de data 21 de març de 2013, i sobre la base de la motivació
continguda en els Informes tècnic i jurídic, de dates 13 i 14 de març de 2013,
respectivament, es va aprovar la modificació del contracte relatiu a les obres del
projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, adjudicades a
l’empresa UTE Cau Ferrat, la qual es formalitza amb la UTE el 10 d’abril de 2013.
II. RECLAMACIÓ D’INDEMNITZACIÓ
INFORME EMÈS AL RESPECTE

FORMULADA

PEL

CONTRACTISTA

I

La UTE Cau Ferrat va presentar en data 23 de maig de 2012 un escrit adreçat al
President de la Diputació de Barcelona on exposava les dificultats d’execució de l’obra
com a conseqüència de la suspensió parcial i temporal de la mateixa, sol·licitant el
reconeixement d’unitats d’obra no previstes, l’indemnització dels sobrecostos relatius a
despeses indirectes i generals motivades per l’allargament dels terminis i la revisió de
preus del contracte.
El 26 de juny de 2013, la UTE Cau Ferrat presenta un altre escrit on es ratifica en la
sol·licitud d’indemnització dels sobrecostos de despeses indirectes i generals
conseqüència de l’allargament dels terminis d’execució de l’obra.
Sobre la indemnització sol·licitada, el Gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic ha emès al respecte un informe de data 4 de
setembre de 2013, el tenor literal del qual és el següent:
“INFORME SOBRE LA DEMANDA D’ABONAMENT DE COSTOS INDIRECTES DE LES
OBRES DE RESTAURACIÓ, CONDICIONAMENT I REMODELACIÓ DEL CONJUNT
D’EDIFICIS DEL MUSEU MARICEL DE MAR, CAN ROCAMORA I CAU FERRAT DE
SITGES.
1. INTRODUCCIÓ
Amb data 23 de maig de 2012, la UTE Cau Ferrat, adjudicatària de les obres de
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del museu Maricel de Mar,
Can Rocamora i Cau Ferrat de Sitges”, va presentar un escrit adreçat al president de la
Diputació de Barcelona exposant les dificultats per l’execució de l’obra esmentada degudes
a la paralització parcial i temporal de les obres corresponents a la façana de mar motivada
per la necessitat de tramitació d’un projecte modificat.
En aquest escrit la UTE presentava tres demandes:
1. El reconeixement d’unitats d’obra executades no previstes en el contracte per raó de
necessitats de l’obra i per indicació de la direcció facultativa i l’aprovació dels
corresponents preus contradictoris, valorant aquestes unitats en 980.355,17€ (IVA
inclòs).
2. El reconeixement de sobrecostos derivats del major termini d’execució de les obres per
raons no imputables a l’adjudicatari corresponents a l’increment de les despeses
indirectes i de les despeses generals, estimant-los en 70.581 €/mes (abans IVA) per les
despeses indirectes i 33.606,63 €/mes per les despeses generals.
3. La revisió dels preus del contracte per raó de l’allargament del termini d’execució de les
obres més enllà del termini contractual, sense valoració.
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Aquest escrit incloïa una relació de costos mensuals indirectes i un càlcul de les despeses
generals sense aportar comprovants de les despeses indicades, així com acta notarial de
les obres executades que, suposadament, no estaven incloses en el projecte i la valoració
econòmica amb desglossat dels preus d’aquestes obres.
Per justificar la seva demanda la UTE fa referència a la sentència de 27 d’abril de 1987 (RJ
1987/4763) del Tribunal Suprem, a una altra sentència del mateix tribunal de 19 de gener de
1998 i al Dictamen del Consell d’Estat 775/2006 (Fomento) de 15 de juny, on es reconeix el
dret del contractista a ser indemnitzat quan es produeix una major durada de l’obra per
causes imputables a l’administració contractant.
Posteriorment a aquesta demanda, el 26 de juny de 2013 la UTE Cau Ferrat presenta un
escrit datat el 25 de juny, on es ratifica en la seva demanda d’indemnització pels retards en
l’execució de l’obra degut a l’aparició d’imprevistos, reclamant el compliment d’un acord de
juny de 2012 pel qual afirma que es van reconèixer despeses indirectes i generals per
aturades d’obra no imputables a la UTE per valor de 769.067,79 € i s’afegeix que les obres
estan patint noves aturades per la necessitat d’executar un Projecte complementari que
s’està redactant, raó per la qual demana una valoració de les noves despeses produïdes per
aquest motiu.
En aquest escrit s’aporta documentació justificativa de les despeses indirectes de la UTE
entre l’1 de setembre de 2011 quan es produeix la suspensió de les obres en la façana
marítima, fins a 31 de març de 2013, just abans de la signatura del contracte per l’execució
del projecte reformat, i que suposen un total d’1.068.626,10 €, abans IVA, més 638.526,02 €
corresponents a despeses generals, en aquest cas però, justificats únicament com a
percentatge de l’obra adjudicada aplicat al major termini.
En relació als escrits esmentats cal fer les següents
2. CONSIDERACIONS PRÈVIES
a) En referència a les demandes plantejades
De les tres demandes plantejades en l’escrit de 23 de maig de 2012, cal considerar que la
primera referida a obres no previstes en el contracte, ja no té objecte per raó de l’adjudicació
a la UTE Cau Ferrar del Projecte reformat que recull els imprevistos d’obra i les
modificacions demandes pel Consorci del Patrimoni de Sitges i que té la conformitat
expressa de la UTE a través de la corresponent acta de compareixença.
Així mateix, la tercera demanda referida a la revisió de preus no es pot atendre ja que el
contracte inicial preveu expressament que no hi haurà revisió de preus.
Resta vigent, doncs, únicament la segona demanda de l’escrit de 23 de maig de 2012
ratificada per l’escrit de 26 de juny de 2013 referida al reconeixement de majors costos de
despeses indirectes i despeses generals per la major durada de l’obra per raons no
imputables al contractista.
b) En referència a l’acord sobre l’import d’aquestes despeses
La referència que fa l’escrit al suposat acord sobre un import que la UTE percebria pels
conceptes indicats, només es pot entendre com un reconeixement de l’existència de les
raons no imputables al UTE de major durada de l’obra i el dret a indemnització que aquest
fet suposa, sent qualsevol valoració econòmica orientativa en funció de les dades
disponibles, però subjectes sempre a la comprovació real de l’existència d’aquest retard no
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imputable a la UTE i a la justificació de les despeses realment suportades degudes a aquest
retard, aspectes impossibles de determinar el juny de 2012, sobretot amb la precisió fins al
cèntim indicada en l’escrit.
c) En referència a nous retards de l’obra no imputables a la UTE
En el seu escrit la UTE Cau Ferrat indica que s’estan produint aturades en un seguit de
feines importants que han de suposar allargaments en el termini d’execució de l’obra per raó
d’unes obres a contemplar en un Projecte Complementari que s’està redactant.
En aquest sentit cal indicar que l’arquitecte director de les obres ha emès un informe
justificant la necessitat d’executar obres complementàries, però això no pressuposa
allargaments en el termini d’execució del contracte inicial, ja que es considera que és
responsabilitat de la UTE Cau Ferrat executar el contracte amb el contingut i termini
estipulats i no pot al·legar en cap cas endarreriments per aquesta raó. Al·legació, d’altra
banda que obligaria a endarrerir la valoració de la demanda de la UTE fins que es
regularitzés el ritme de l’obra.
d) En referència a l’objecte d’aquest informe
És per això que aquest informe es centrarà en valorar la demanda de la UTE Cau Ferrat
presentada en l’escrit de 23 de maig de 2012 i ratificat pel de 26 de juny de 2013, referida a
les majors despeses indirectes i generals que ha hagut de suportar per la major durada de
l’obra no imputable al contractista.
Aquest informe es redacta doncs amb voluntat de valorar objectivament el dret a
indemnització per part del contractista atenent a l’indicat en sentència de 27 d’abril de 1987
(RJ 1987/4763) del Tribunal Suprem, una altra sentència del mateix tribunal de 19 de gener
de 1998 i al Dictamen del Consell d’Estat 775/2006 (Fomento) de 15 de juny citades, en el
benentès que no ha de donar lloc a posteriors reclamacions pel mateix motiu, per la qual
cosa, les valoracions que es faran en aquest informe estaran condicionades a la seva
acceptació per part de la UTE Cau Ferrat.
En base a aquestes consideracions prèvies, aquest informe es centrarà en:
• Determinar quina ha estat la major durada de l’obra no imputable al contractista.
• Determinar els sobrecostos que per aquesta major durada ha hagut d’assumir el
contractista i, per tant, la quantitat amb què hauria de ser compensat.
3. LA RECLAMACIÓ DE LA UTE CAU FERRAT
La reclamació econòmica de la UTE Cau Ferrat referida a les despeses indirectes i generals
que li han suposat la major durada de l’obra, a partir de l’escrit amb els justificants
presentats el 26 de juny de 2013 es concreta en:
Termini
La UTE reclama aquestes despeses entre el 1 de setembre de 2011, data en què es va
produir la suspensió parcial i temporal de les obres de la façana marítima i el 31 de març de
2013, últim termini per a l’execució de l’obra abans de la modificació del contracte per
l’execució del projecte reformat, la qual cosa suposa un període de 19 mesos.
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Import
La UTE presenta reclamació en aquest període pels conceptes de despeses indirectes i de
despeses generals, amb els següents imports:
Despeses indirectes
Presenta una relació de despeses, entre setembre de 2011 i març del 2013, amb aportació
de justificants, segons el següent detall:
Concepte
Mà d’obra
Lloguers
Consums
Seguretat i salut
Administració i oficina
Despeses financeres
Consultoria
Total

Import
715.748,85
203.144,94
3.664,53
14.950
44.445,71
7.639,80
79.032,27
1.068.626,10

Despeses generals
Reclama l’import de despeses generals del contracte inicial que són:
13% del pressupost d’execució material adjudicat (4.523.969,75) €: 588.116,07 €
Despeses generals mensuals pels 17,5 mesos de durada del contracte inicial:
588.116,07 / 17,5 = 33.606,63 €/mes
Aplicades als 19 mesos de major durada de l’obra: 33.806,63 x 19 = 638.526,02 €.
Total reclamació:
− Despeses indirectes, amb justificants:
− Despeses generals, per estimació:
Total reclamació
21% d’IVA:
Total amb IVA:

1.068.625,10 €
638.526,02 €
1.707.152,11 €
358.501,94 €
2.065.654,05 €

4. LA MAJOR DURADA DE L’OBRA
Les obres es van adjudicar el 29 d’abril de 2010 per un import, IVA inclòs, de 6.352.558,63 €
i amb un termini total d’execució de 76 setmanes (17,5 mesos) i amb terminis parcials de
finalització pels següents edificis:
− Cau Ferrat: 52 setmanes.
− Can Rocamora: 63 setmanes.
L’acta d’inici d’obres es va signar el primer de juny de 2010, per la qual cosa la data de
finalització quedava fixada el 15 de novembre de 2011 amb els següents terminis parcials:
− Cau Ferrat: 24 de maig de 2011.
− Can Rocamora: 20 d’agost de 2011.
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Des de bon inici, l’execució de l’obra va topar amb nombrosos imprevistos que tenien a
veure amb l’aparició de restes arqueològiques i, sobretot, a un estat de la construcció molt
pitjor que el previst en el projecte malgrat les nombroses cales que s’havien executat en
fase de redacció del mateix. La descripció d’aquests imprevistos i la seva justificació van
quedar recollits en l’Acta de preus contradictoris num. 1 per un import de 986.748,41 €, IVA
inclòs, que va ser aprovada el 28 d’abril de 2011 i que situaven el import del contracte en
7.339.307,04 €, IVA inclòs.
En el mateix acte es van aprovar uns nous terminis per la finalització de les obres amb el
següent detall:
− Cau Ferrat, increment de 3 mesos, fixant la data de 24 d’agost de 2011.
− Can Rocamora, increment de 2,5 mesos, fixant la data de 1 de novembre de 2011.
− Maricel de Mar (totalitat de l’obra): increment d’1,5 mesos, fixant-se la data de 31 de
desembre de 2011.
Posteriorment a l’aprovació d’aquesta acta de preus van continuar apareixent imprevistos
que van portar el 26 de juliol de 2011 a la suspensió parcial i temporal de les obres en
l’àmbit de l’escala interior del Cau Ferrat, per tal de poder adequar el projecte a una nova
realitat constructiva d’aquest element.
El 30 d’agost de 2011 l’Ajuntament de Sitges va procedir a aturar les obres al mateix temps
que demanava a la Diputació de Barcelona la suspensió de les mateixes per tal de
reconsiderar el disseny de la façana marítima. A rel d’aquesta petició el 6 de setembre de
2011 es va signar un Acta de suspensió parcial i temporal de les obres en l’àmbit de la
façana marítima.
El 27 d’octubre de 2011 el Consorci del Patrimoni de Sitges va demanar a la Diputació de
Barcelona la modificació del Projecte establint els criteris i aspectes concrets que havia de
contemplar aquesta modificació i el 29 de desembre de 2011 va aprovar el projecte Bàsic
que recollia aquesta demanda.
La demanda del Consorci, a més de la modificació de la façana marítima amb les rampes
exteriors que facilitaven l’accessibilitat interior del museu, incloïa la modificació de la solució
de distribució dels conductes de clima del Cau Ferrat. Tot plegat obligava a modificacions en
els espais interiors i en la distribució de les xarxes de les instal·lacions tècniques que feien
impossible continuar en una part significativa del projecte adjudicat molt més enllà de la part
de la façana i de l’escala del cau Ferrat formalment suspeses, ja que no es coneixia la
solució final.
Tot plegat va portar a una forta davallada en el ritme de les obres que, malgrat l’aprovació el
22 desembre de 2011 d’una segona Acta de preus contradictoris que sense suposar un
increment de cost del contracte permetia escometre algunes parts de l’obra no afectades
per la suspensió temporal i que es trobaven aturades per l’aparició d’imprevistos, les obres
van continuar sota mínims amb l’únic objectiu d’evitar una aturada definitiva que posés en
risc la part executada.
Amb l’aprovació d’aquesta segona acta de preus es van aprovar uns nous terminis per
l’execució de l’obra on s’unificava la data de finalització per a tots els edificis, ja que en la
situació d’incertesa sobre les modificacions a introduir no tenia sentit planificar el lliurament
anticipat de parts de l’obra. Amb els nous terminis la situació va quedar:
− Cau Ferrat, increment de 10 mesos i 7 dies, fixant la data de 30 de juny de 2012.
− Can Rocamora, increment de 8 mesos, fixant la data de 30 de juny de 2012.
− Maricel de Mar: increment de 6 mesos, fixant la data de 30 de juny de 2012.
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Mentrestant es va continuar amb la tramitació de la modificació del projecte que donés
resposta a les demandes del Consorci.
Per acords de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 26 de gener de 2012 i
Decret del President delegat de 7 de febrer de 2012 es va encarregar al director facultatiu
de les obres la redacció del projecte Reformat que incorporés les modificacions
contemplades en el projecte Bàsic.
Durant aquest temps el ritme d’execució de les obres es va reduir molt ja que, a més de la
part suspesa temporalment, parts significatives de l’obra estaven afectades per les
modificacions que es contemplaven en el Projecte reformat, situació que va portar a la UTE
Cau Ferrat a presentar el 23 de maig de 2012 la reclamació econòmica per la excessiva
durada de les obres que és objecte d’aquest informe.
El Consorci del Patrimoni de Sitges va aprovar inicialment el 14 de juny i definitivament el 18
de juliol de 2012, el projecte executiu Reformat per un import de 8.356.020 €, IVA inclòs,
que suposava el 29,9% d’increment respecte de l’adjudicat.
Aquest important increment en el preu del projecte va fer necessari sotmetre la modificació
del contracte per l’execució d’aquest Reformat a la Comissió Jurídica Assessora, la qual
cosa es va fer el 27 de juliol de 2012, un dia desprès de l’aprovació per la Junta de Govern
de l’inici del expedient de modificació condicionat aquest informe.
Per donar temps a aquesta tramitació, la Junta de Govern de 28 de juny de 2012 va ampliar
el termini d’execució de les obres en 6 mesos per a tots els edificis, situant la data final el 31
de desembre de 2012.
El llarg temps de resposta per part de la Comissió Jurídica Assessora, que no va lliurar el
seu informe fins el 22 de gener de 2013, va fer necessari que per Decret de President de 21
de desembre de 2012 ratificat per la Junta de Govern de 31 de gener de 2013 es tornés a
ampliar el termini 3 mesos més, situant el final de l’obra el 31 de març de 2013.
A partir de rebre l’Informe, la Junta de Govern de 21 de març de 2013 va aprovar la
modificació del contracte i l’aixecament de la suspensió de les obres, establint-se com a
terminis per l’execució del Projecte reformat:
− Cau Ferra:, 6 mesos, que situa la seva finalització el 30 de setembre de 2013.
− Can Rocamora: 8 mesos, que situa la seva finalització el 30 de novembre de 2013.
− Maricel de Mar: 10 mesos, que situa el final de totes les obres el 31 de gener de 2014
Per tant, s’ha passat d’un termini inicial de 17,5 mesos per executar tota l’obra a un termini
de 44 mesos (d’1 de juny de 2010 a 31 de gener de 2014) d’acord amb la modificació del
contracte per l’execució del projecte reformat.
Aquest termini final suposa un increment de 26,5 mesos sobre el termini adjudicat i de 18
mesos sobre els 26 mesos que preveia el projecte licitat i que va ser objecte de millora per
l’adjudicatari. Aquests increments de termini que suposen un 150% i 70%, respectivament,
són molt superiors al 30% d’increment final del pressupost de l’obra i, per tant, és raonable
entendre que la UTE ha patit uns sobrecostos no contemplats en el contracte d’obres.
Cal definir però, quina part d’aquest termini en excés és imputable a l’administració i quins
són els costos que clarament estan relacionats amb la durada de l’obra i no són
repercutibles a les unitats d’obra executades.
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La major durada de l’obra no imputable a la UTE contractista.
L’increment del termini d’obra té dues fases clarament diferenciades: Prèviament a la
suspensió de les obres de la façana marítima i posteriorment a aquesta suspensió.
La raó per la suspensió parcial i temporal en la façana marítima va ser la voluntat de la
pròpia administració de modificar el projecte adjudicat i la durada d’aquesta suspensió
coincideix amb el temps que ha estat necessari per redactar, aprovar i adjudicar el projecte
reformat que recull aquestes modificacions.
Un cop adjudicat el projecte reformat s’ha previst un termini per la seva execució que caldrà
sumar al previst inicialment.
Es considera fora de qualsevol dubte que la major durada de l’obra per raó de la tramitació
del projecte reformat no és imputable al contractista i sí a l’Administració i que correspon
compensar a la UTE pels perjudicis que aquest fet li hagi pogut provocar. Cal identificar
doncs quin és l’increment de termini clarament motivat per la tramitació del Projecte
Reformat.
El quadre adjunt com a annex 1 a aquest informe recull gràficament els terminis d’obra total i
parcial des de l’adjudicació inicial a l’adjudicació del projecte reformat, amb els increments
de terminis que es van produir entremig i les diferents incidències en l’execució de l’obra:
actes de preus, suspensions, tramitació del projecte reformat, que s’han detallat més amunt.
De l’observació d’aquestes dades es desprèn:
− Que la durada de l’obra ha passat de 17,5 a 44 mesos, sent per cada edifici:
− Cau Ferrat: de 12 a 40 mesos. (28 mesos d’increment).
− Can Rocamora: de 15 a 42 mesos. (28 mesos d’increment).
− Maricel de Mar: de 17,5 a 44 mesos (24,5 mesos d’increment).
− Que l’obra ha estat parcialment suspesa durant 20 mesos, dels quals 19 corresponen a
la suspensió de la façana marítima, i durant els quals s’ha redactat, aprovat i adjudicat el
Projecte Reformat.
− Que des de la finalització del termini inicial d’obra (15 de novembre de 2011), fins la
modificació del contracte per l’execució del projecte reformat, (10 d’abril de 2013), han
transcorregut 16 mesos i 3 setmanes amb l’obra parcialment suspesa.
− Que des de la finalització del nou termini acordat en l’aprovació de l’acta de preus
contradictoris núm 1, (31 de desembre de 2011) fins la modificació del contracte per
l’execució del projecte reformat (10 d’abril de 2013), han transcorregut 15 mesos i 10
dies.
− Que fins la modificació del contracte per l’execució del projecte reformat s’havien
certificat 5.970.877 € (sense IVA) que corresponen al 96% de l’import del contracte fins
aquest moment (6.219.752 € del contracte inicial més l’acta de preus núm 1).
Per tant, la major durada de les obres deguda exclusivament a la tramitació, aprovació i
execució del projecte reformat és la compresa entre la primera modificació del contracte per
incorporar l’acta de preus contradictoris número 1 (31de desembre de 2011), i la modificació
per l’execució del projecte reformat (10 d’abril de 2013).
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Ara bé, com que la modificació del contracte per a l’execució del projecte reformat, estableix
un increment del termini i que aquest increment cal considerar-lo a partir del termini anterior
del contracte que era el 31 de març de 2013, és aquesta data la que cal considerar com a
límit de la major durada de l’obra per motiu de la tramitació i adjudicació del projecte
reformat, resultant, per tant, un termini de 15 mesos de major durada de l’obra deguda a la
tramitació del projecte reformat.
Tant el major termini que es produeix en la primera modificació del contracte com el de
l’adjudicació del projecte reformat, es corresponen amb l’increment en el preu del contracte
ja que en ambdós casos tenen la conformitat del contractista que ha d’haver previst tots els
costos (directes, indirectes i auxiliars). Per tant, no poden donar lloc a reclamació.
Per tant, es considera que el termini transcorregut entre el 31 de desembre de 2011
(termini previst en la modificació del contracte signada abans de la suspensió de les obres) i
el 31 de març de 2013 (últim termini contractual abans de la modificació per l’execució del
projecte reformat) és el que te com a únic motiu la tramitació del projecte reformat i és
imputable exclusivament a l’administració.
Ara bé, durant aquest termini les obres no van estar aturades totalment sinó, tal com queda
reflectit en el gràfic adjunt indicat, aquestes van continuar parcialment durant tot el temps en
que es va tramitar el projecte reformat. L’objecte de la indemnització no seria, per tant, els
costos de tenir l’obra aturada, sinó els sobrecostos d’haver-se vist obligat per raons no
imputables al contractista a executar una obra que havia ofertat inicialment en 17,5 mesos
(ampliats a 19 amb l’acord del contractista) i que finalment s’ha hagut d’executar en 34
mesos.
Durant aquest temps, l’import de l’obra adjudicada únicament es va incrementar per
l’aprovació de l’acta de preus contradictoris número 1 (que va donar lloc a un increment
d’1,5 mesos en la durada del contracte). Tot el temps transcorregut entre el nou termini
establert per a la finalització de totes les obres (31 de desembre de 2011) i l’adjudicació del
projecte reformat (10 d’abril de 2013) el contractista ha hagut d’executar el mateix contracte
d’obra, amb la qual cosa les despeses fixes (despeses indirectes) les ha hagut de mantenir
durant tota la durada real de l’obra, a més d’altres despeses d’estructura (despeses
generals) que ha hagut d’assumir durant aquest període.
És per això, que no té cap incidència ni en el concepte ni en la quantificació, tenir en compte
els terminis parcials o el ritme de les obres d’acord amb el planning del contracte, atès que
les despeses involucrades es mantenen fins la finalització total de les obres i són
sensiblement constants durant tota l’obra. El major o menor ritme d’execució afecta al
percentatge de les despeses indirectes i generals que es facturen a través de les
certificacions, però no a les motivades per la major durada que no queden cobertes per cap
partida d’obra.
En aquest sentit, la reducció de termini ofertada per la UTE de 26 a 17,5 mesos tampoc es
pot tenir en compte en la determinació de la major durada de l’obra no imputable al
contractista ja que les despeses que es reclamen com a indemnització estan contemplades
com a percentatge de l’obra a executar, que també va ser objecte d’una important baixa, de
manera que la reducció de termini és un factor econòmic del preu ofertat, i un increment del
termini d’obra no acompanyat d’un increment de l’import adjudicat afecta d’una manera
significativa a l’equilibri financer de l’obra, per la qual cosa tenir en compte terminis no
previstos en el contracte suposaria un perjudici per la UTE adjudicatària, contradictori amb
la raó de la reclamació que te el seu objecte en la major durada de l’obra per raons
imputables exclusivament a la administració.
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Correspons doncs, determinar quins costos són deguts a la major durada de l’obra i
contrastar-los amb els justificants aportats per la UTE durant el període de 15 mesos
indicat.
5. DETERMINACIÓ DELS COSTOS QUE LA MAJOR DURADA DE L’OBRA HA
SUPOSAT PER A LA UTE
a) Els costos que conformen el pressupost d’una obra
Els costos en una obra per l’administració pública es confeccionen en base als següents
conceptes:
a.1) Costos directes d’execució de les unitats d’obra, formats per:
− Cost de la mà d’obra emprada directament en l’execució de la unitat.
− Cost de la maquinària emprada directament en l’execució de la unitat.
− Cost dels materials usat per l’execució de la unitat d’obra.
a.2) Despeses auxiliars necessàries per l’execució de la unitat d’obra:
− Cost de bastides, petites eines, treballs de preparació i neteja de la zona d’obra i
similars.
Aquestes despeses poden ser com un percentatge dels costos directes o com un cost
més de la unitat d’obra.
a.3) Despeses indirectes:
Les despeses indirectes formen part del cost de la unitat d’obra i suposen la part
proporcional a la durada de l’obra de les següents despeses (article 67 del Reglament de
contractació): despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, de comunicacions, d’edificació
de magatzems, de tallers, de pavellons provisionals per a obrers, de laboratoris, etc., així
com les de personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i les dels
imprevistos.
L’Institut de Tecnologia de l’Edificació de Catalunya (ITEC) que elabora el Banc de Dades
Econòmiques de la Construcció (BEDEC) que és d’ús generalitzat en l’obra pública a
Catalunya, en el marc de la Comissió BEDEC formada per empreses representants de
l’administració pública, la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, el Gremi
de Constructors d’Obres de Catalunya representants de fabricants, dels col·legis
professionals i l’ITEC ha definit els següents conceptes com a integrants de les despeses
indirectes d’una obra:
− Mà d’obra indirecta: Personal que no intervé en forma directa en l’execució de les unitats
d’obra, atès que realitza exclusivament funcions de control, organització distribució de
tasques, vigilància, etc.
− Cap d’obra, ajudant d’obra, encarregat d’obra, administratiu d’obra, cap de colla,
vigilant, emmagatzemador, manobre de serveis varis.
− Maquinària, útils, eines: Conjunt de maquinària que s’utilitza per l’execució de diverses
unitats d’obra però que no es específica d’una de elles.
− Grua, incloent muntatge, desmuntatge, gruista, transport, etc.
− Camions, dúmpers, per a feines generals.
− Eines: pics, pales, regles.
− Instal·lacions provisionals:
− Escomeses i xarxes provisionals d’energia, aigua, telèfon.
− Consums d’instal·lacions: electricitat, aigua, telèfon.
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− Construccions provisionals i equipaments
− Mòduls prefabricats i construccions provisionals a peu d’obra per magatzems, tallers,
oficines.
− Equipaments: despeses generals de funcionament de l’oficina d’obra i magatzem,
com ara consumibles, equips informàtics, etc.
− Control de qualitat.
Aquestes despeses es calculen per al global de l’obra, resultant un percentatge del cost de
les despeses directes que s’aplica linealment a totes les unitats d’obra.
D’aquesta manera, els preu d’una unitat d’obra està format per:
− Despeses directes (Mà d’obra, maquinària i materials)
− Despeses auxiliars.
− Despeses indirectes.
La suma dels preus de les unitats d’obra pel nombre d’unitats previstes dóna el pressupost
d’execució material (PEM) de l’obra.
El cost total de l’obra o pressupost d’execució per contracte (PEC) és el resultat
d’incrementar el PEM amb les despeses generals i el benefici industrial.
a.4) Despeses Generals
Per obres per l’administració pública, les despeses generals (DG) es fixen en un
percentatge entre un 13 i un 17% del PEM, estant establert en l’obra que ens ocupa en el
13%.
Aquestes despeses, d’acord amb el Reglament de contractació comprenen:
− Despeses generals de les oficines centrals i delegacions de l’empresa adjudicatària:
· Personal.
· Estudis i projectes.
· Lloguer, conservació i materials de les oficines.
· Consultoria externa.
· Comunicació publicacions, propaganda.
· Lloguer vehicles.
· Amortitzacions.
− Despeses financeres:
− Càrregues fiscals (excepte l’IVA).
− Taxes.
a.5) Benefici industrial
En les obres per l’administració pública el percentatge de benefici industrial a aplicar sobre
el PEM està fixat en un 6%.
A aquests costos caldrà afegir el % corresponent d’IVA sobre el PEC per obtenir el cost o
pressupost total de l’obra o el projecte.
En resum, es conclou que en la formació dels costos d’una obra intervenen:
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• Despeses directament vinculades a les unitats d’obra a executar que són les despeses
directes (mà d’obra, maquinària i materials) i les despeses auxiliars. Aquestes despeses
només es produeixen en el moment d’executar les unitats d’obra i el termini d’execució
no té incidència més enllà de les actualitzacions de preus previstes en els contractes.
• Despeses indirectes de caràcter fix: muntatge i desmuntatge grua, instal·lació de
casetes, tanques d’obra, rètols, escomeses, etc, que es van produint en el decurs de les
obres i on la durada de la mateixa no te incidència.
• Despeses indirectes contínues en el temps: sous, lloguers, consums, assegurances,
avals, etc. Suposen el gruix de les despeses indirectes i són totalment dependents de la
durada de l’obra. El càlcul d’aquestes despeses es fa a partir de la previsió de durada de
l’obra en fase de projecte i és un element clau en l’oferta del contractista, on, en general,
l’escurçament del termini previst en l’execució de l’obra és un element significatiu en la
rebaixa dels costos d’obra.
• Despeses generals d’empresa. L’impacte d’una major durada de l’obra en aquestes
despeses és indubtable, però difícil d’avaluar. El Consejo de Obras Públicas òrgan tècnic
del Ministerio de Fomento, en la sessió ordinària 18/2003 del plenari d’aquest òrgan
celebrada el 12 de juny de 2003 va establir que la indemnització per paralització o
suspensió de les obres pel que fa a les despeses generals s’establís com un percentatge
de la mitja mensual de despeses generals del contracte aplicada als mesos de
paralització.
El percentatge s’establia en un 5,5% per projectes d’obres públiques on el percentatge
de despeses generals sobre el PEM és del 17%, per la qual cosa en el cas que ens
ocupa amb un percentatge del 13% correspondria aplicar el 4,2%. En qualsevol cas,
d’acord amb la jurisprudència referenciada per la mateixa UTE que fa la reclamació, cal
que s’hagin produït perjudicis clars i justificats documentalment per poder considerar la
indemnització per aquest concepte.

b) La justificació de costos presentada per la UTE
La UTE com s’ha indicat més amunt, presenta relació de despeses indirectes amb
aportació de justificants, corresponents al període de 19 mesos entre el setembre de 2011 i
el març de 2013 amb un import total de 1.068.626,10 €, sense incloure l’IVA, d’acord amb el
següent detall:

Concepte
Mà d’obra
Lloguers
Consums
Seguretat i salut
Administració i oficina
Despeses financeres
Consultoria
Total

Import
715.748,85
203.144,94
3.664,53
14.950
44.445,71
7.639,80
79.032,27
1.068.626,10

En concepte de despeses generals, també reclama, sense justificants, en base al
prorrateig de les despeses generals del contracte a l’increment del termini, l’import de
638.606,63 €, sense IVA.
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En total, el càlcul que fa la UTE de les despeses atribuïbles a l’increment de 19 mesos en la
durada de l’obra puja a 1.707.152.11 €, sense IVA, que un cop aplicat el 21% d’IVA suposa
un import total de la reclamació de 2.065.654,06 €.
Ajustant aquesta reclamació al període de 15 mesos entre el 31 de desembre de 2011 i
el 31 de març de 2013, i examinats els justificants aportats per la UTE, cal fer les
següents consideracions.
b.1) Despeses indirectes
La UTE Cau Ferrat ha justificat els següents conceptes en el format que s’indica i amb
l’import corresponent al període de gener de 2012 a març de 2013.
− Factures mensuals de l’empresa Cots y Claret, SL (integrant de la UTE Cau Ferrat) cap a
la UTE amb els següents conceptes i imports (sense IVA):
Concepte
Cap d’obra
Cap de producció 1
Cap de producció 2
Encarregat 1
Encarregat 2
Lloguer grua
Muntatge i reparacions grua
Lloguer furgoneta
Serveis informàtics
Copisteria i material d’oficina
Total facturat per Cots i Claret de gener 2012 a març 2013

Import
72.053,40
96.108,76
42.148,95
91.054,50
30.311,89
19.950
65.615,03
720
596,20
212,50
418.771,23

− Factures mensuals de l’empresa Tomás Gracia S.A. Construcciones (integrant de la UTE
Cau Ferrat) cap a la UTE amb els següents conceptes i imports (sense IVA):
Concepte
Encarregat
Hores extres encarregat
Supervisió encarregat
Gruista
Hores extres gruista
Lloguer nau
Copisteria i material d’oficina
Treballs d’administració
Total facturat per Tomás Gracia de gener 2012 a març 2013

Import
80.066,66
11.007,90
37.500
56.993,84
7.588,66
14.754,92
140
33.750
241.801,98

− Factures mensuals de l’empresa Construccions Reixach i Associats (integrant de la UTE
Cau Ferrat) cap a la UTE amb els següents conceptes i imports (sense IVA):
Concepte
Responsable de seguretat i salut
Treballs de seguretat i salut
Total facturat per Con. Reixach de gener 2012 a març 2013
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Import
56.617,69
10.500
67.117,69

− Factures d’empreses alienes pels conceptes i imports totals indicats:
Factura
TOTAL
gen 12 març 13
Madilab servicios médicos 40 hores assessorament tècnic obra 1.100
Endesa
Consum electri. Nau
2.018,20
Endesa
Potencia nau
219,35
Endesa
Lloguer comptador nau
18,12
Endesa
Impost electricitat
123,13
Sorea
Aigua nau. Mínim
315,01
Poly Klyn
Cabines dutxa i sanit.
3.225
IN sistemas
Lloguer bastida
45.028,29
Estructuralia
Lloguer bastida
4.741,65
Iberscaf
Lloguer bastida motoritzada
10.927
UTE (albarà)
Lloguer eines magatzem obra
6.300,38
Banc Sabadell
Renovació contracte Confirming
1.800
Banc Santander
Comissió avals
3.366,50
Movistar
Telef + Inter. UTE
736,95
MRW
Missatgeria
582,04
Albert newton
Tinta impressora
146
Lluis Santasuna Cots, arq. Documentació projecte reformat
18.386,40
Lluis Santasuna Cots, arq. Documentació projecte complementari 17.880
Lluis Santasuna Cots, arq. Documentació actes notarials
16.714
Graells March abogad.
Assess. Jurídic
18.300
Carlos Obeso Ries, adv
Assess. Jurídic
1.200
Assess Fareras
Assess comptable
720
IYOIDE
Assess jurídic
3.800
Pilar Cabanas Trejo
Notaria
1.516,87
Total
159.164,89
De l’anàlisi dels justificants aportats es desprèn
Proveïdor

Concepte

a) En quant al concepte.
Són clarament costos indirectes:
- La mà d’obra, però no les hores extres, ja que s’estan justificant costos extres
per major durada de l’obra i les hores extres no poden obeir a aquest concepte.
- Els lloguers (grua, furgoneta, eines, cabines sanitàries i bastides).
- Els consums.
- Els costos de copisteria, administració i missatgeria.
No serien costos indirectes, però sí despeses generals:
- Les despeses financeres.
- La consultoria externa (arquitectura, advocats i notaria).
b) En quant a la justificació.
Està acreditada la dedicació a l’obra del personal inclòs en la facturació de les
empreses que conformen la UTE cap a la pròpia UTE, ja que es presenten
comprovants de marcatge, però no es pot acceptar una factura de l’empresa com a
cost d’aquesta mà d’obra, ja que no s’està contractant un servei sinó valorant unes
despeses objecte d’indemnització.
Atès que existeixen dubtes raonables sobre la viabilitat de que l’empresa aporti les
nòmines d’aquests treballadors sense incórrer en vulneració de la protecció de dades
de caràcter personal, es fa necessari recórrer a altres mètodes indirectes però objectius

66

per valorar el cost que aquest personal ha suposat per l’empresa en raó de la major
durada de l’obra.
A partir de les “Taules salarials del Conveni col·lectiu de treball per la indústria de la
construcció i obres públiques de la província de Barcelona” dels anys 2012 i 2013 es
poden establir els costos dels treballadors assignats a l’obra en tasques de direcció,
organització, seguretat i control.
Els costos salarials del Conveni, incrementats amb les càrregues socials i el 30% de
costos d’empresa que es considera usual per determinar el cost treballador, resulten
els valors indicats en la taula següent, on es comparen amb els facturats per les
diferents empreses de la UTE, prenent-se com a import a indemnitzar el menor dels
dos valors.
Segons
UTE

Cap Obra
Cap producció 1
Cap producció 2
Encarregat 1
Encarregat 2
Encarregat 3
Gruista
Respon. seguretat
Total

Segons conveni construcció Barcelona 2012 i 2013

cost 15
mesos

Salari any
2012

72.053,40
96.108,76
42.148,95
91.054,50
30.311,89
80.066,66
56.993,84
56.617,69

31.548,29
32.717,38
32.717,38
27.478,62
27.478,62
27.478,62
24.479,51
29.829,12

Salari 3
mesos
2013
7.934,40
8.228,42
8.228,42
6.910,87
6.910,87
6.910,87
6.161,12
7.502,03

Carregues
socials:
31,59%
12.472,58
12.934,78
12.934,78
10.863,64
10.863,64
10.863,64
9.679,38
11.792,91

Despeses
empresa:
30%
11.844,81
12.283,74
12.283,74
10.316,85
10.316,85
10.316,85
9.192,19
11.199,35

Total cost
Valor
15 mesos inferior cost
63.800,08
66.164,32
66.164,32
55.569,98
55.569,98
55.569,98
49.512,19
60.323,41

63.800,08
66.164,32
42.148,95
55.569,98
30.311,89
55.569,98
49.512,19
56.617,69
419.695,08

En quant a la justificació de les despeses de lloguer de grua, lloguer de nau i lloguer de
furgoneta, que estan incloses en les factures de les pròpies empreses cap a la UTE,
atès que són elements propietat de les empreses, es considera que es poden acceptar
com a despesa indirecta ja que son béns clarament utilitzats per l’execució de l’obra, i
el cost facturat es troba en la franja baixa de costos per aquest conceptes en l’àmbit de
la construcció.
Juntament amb aquests, es consideren suficientment acreditades pel concepte i per
disposar de factura acreditativa de l’import les següents despeses:
Proveïdor

Concepte

Cots y Claret
Cots y Claret
Daniel Gracia
Madilab servicios mèdicos
Endesa
Endesa
Sorea
Poly Klyn
IN sistemas
Estructuralia
Iberscaf
Movistar
MRW
Albert newton

Lloguer grua
Lloguer furgoneta
Lloguer nau
40 hores assessorament tècnic obra
Potencia nau
Lloguer comptador nau
Aigua nau Mínim
Cabines dutxa i sanit.
Lloguer bastida
Lloguer bastida
Lloguer bastida motoritzada
Telef + Inter. UTE
Missatgeria
Tinta impressora
Total
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TOTAL
gen 12 març 13
19.950
720
14.754,92
1.100
219,35
18,12
315,01
3.225
45.028,29
4.741,65
10.927
736,95
582,04
146
102.464,33

No es consideren acreditats els altres conceptes inclosos en les factures de les
empreses (Supervisió encarregat; treballs d’administració, treballs de seguretat i salut,
copisteria, material d’oficina), per considerar-se clarament insuficient aquest mitjà com
a motiu d’acreditació. En quan als consums només s’han recollit les despeses fixes
lligades al temps (potència, lloguer d’equips de mesura) i no els consums per sobre del
mínim per considerar-se que aquests van lligats a l’activitat i, per tant, s’abonen amb
les certificacions d’obra.
Per tant, l’import total de les despeses indirectes suficientment acreditades en el període
entre el gener de 2012 i març de 2013 és el següent:
Sous:
Altres despeses indirectes:
Total:

419.695,08 €
102.464,33 €
522.159,41 €

b.2) Despeses generals
La UTE en la seva demanda reclama la ponderació mensual de les despeses generals del
contracte inicial com a despeses constants d’estructura d’empresa aplicables a tota la
durada de l’obra resultant 33.606,63 €/mes, que aplicats als 15 mesos d’increment de
termini suposarien 504.099.45 € de cost per aquest concepte.
En canvi, el Consejo de Obras Públicas citat més amunt, aproxima aquest perjudicis aplicant
el 4,2% en lloc del 13% en el termini de major durada de l’obra, resultant el següent càlcul:
-

Despeses Generals en el contracte inicial 13% del PEM (4.523.969,75) = 588.116,07 €.
Despeses Generals reduïdes 4,2% de 4.523.969,75.= 189.995,26 €.
Cost mensual de les despeses generals reduïdes. 189.995,26 / 17,5 = 10.856,87 €.
Sobrecost pels 15 mesos de major durada de l’obra: 10.856,87 x 15 =162.853,05€.

D’altra banda, tal com estableix el Dictamen del Consell d’Estat 775/2006 aportat per la
mateixa UTE en el seu escrit, els increments de les despeses generals són indemnitzables
si resulten acreditats com a danys reals i efectius.
De la documentació aportada per la UTE es desprèn que algunes de les despeses
justificades com a indirectes corresponen clarament a despeses generals, i, a l’estar
directament facturades a la UTE i durant el període de major durada de l’obra, es considera
que es poden acceptar com a despeses generals imputables a la major durada i serien:
Despeses Generals
Proveïdor

Concepte

Madilab servicios médicos
Banc Sabadell
Banc Santander
Lluis Santasuna Cots, arq.
Lluis Santasuna Cots, arq.
Lluis Santasuna Cots, arq.
Graells March abogad.
Carlos Obeso Ries, adv
Assess Fareras
IYOIDE
Pilar Cabanas Trejo

40 hores assessorament tècnic obra
Renovació contracte Confirming
Comissió avals
Documentació projecte reformat
Documentació projecte complementari
Documentació actes notarials
Assess. Jurídic
Assess. Jurídic
Assess comptable
Assess jurídic
Notaria
Total
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TOTAL
gen 12 març 13
1.100
1.800
3.366,50
18.386,40
17.880
16.714
18.300
1.200
720
3.800
1.516,87
84.783,77

A més, aquests costos són notablement inferiors als considerats com a imputables a aquest
concepte pel Consejo de Obras Públicas esmentat, per la qual cosa es considera que
correspon acceptar-los com a justificants de les despeses generals.
C) Els costos totals indemnitzables
D’aquesta manera resulten uns costos totals indemnitzables de 606.943,18 €, desglossats
en:
− Despeses indirectes:
522.159,41 €
− Despeses generals:
84.783,77 €
Aquest costos amb l’aplicació del 21% d’IVA suposen el següent import a abonar en
concepte d’indemnització per major durada de l’obra imputable a l’administració:
Import indemnització:
21% d’IVA:
Total

606.943,18 €
127.458,07 €
734.401,25 €

La qual cosa s’informa als efectes de l’abonament de la indemnització corresponent.”

III. ALTRES CONSIDERACIONS
D’acord amb les circumstàncies acreditades en l’informe del Gerent de Serveis
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, de 4 de setembre de
2013, es consideren aplicables al present cas els articles 203, 208.3 i concordants de
la LCSP, relatius a l’obligació de l’Administració de respondre pels danys i perjudicis
irrogats al contractista quan es tracti d’una suspensió només imputable a
l’Administració i sempre que el contractista acrediti en temps i forma els danys i
perjudicis efectivament causats. En aquest sentit s’expressa l’article 203, en el seu
apartat 2, quan estableix que: “acordada la suspensió, l’Administració abonarà al
contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest”.
En el present cas, s’estima procedent l’abonament d’una indemnització a la UTE Cau
Ferrat, atès que se li han irrogat unes despeses indirectes i generals derivades de
l’allargament del termini d’execució de les obres, com a conseqüència d’una suspensió
instada per l’Administració motivada per la necessitat de modificar el projecte adjudicat
inicialment.
Per a l’abonament d’aquesta indemnització s’ha considerat el període dels 15 mesos
transcorreguts entre el 31 de desembre de 2011 i el 31 de març de 2013, és a dir, el
període en què ha estat suspès parcialment el contracte per tal de procedir a la
tramitació, aprovació i execució del projecte reformat, per sobre del termini de
finalització previst en la primera modificació del contracte per a l’execució de l’obra.
Per tal d’indemnitzar a l’adjudicatària pels retards derivats d’aquesta suspensió de les
obres, s’han considerat en l’informe de data 4 de setembre de 2013 que cal tenir en
compte les següents despeses:
- Despeses indirectes: 522.159,41 €, que amb 109.653,48 € del 21% d’IVA, resulta un
import de 631.812,89 €.
- Despeses generals: 84.783,77 €, que amb 17.804,59 € del 21% d’IVA, resulta un
import de 102.588,36 €.
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De tot l’exposat resulta un import total a indemnitzar de set-cents trenta-quatre mil
quatre-cents un euros amb vint-i-cinc cèntims (734.401,25) €, IVA Inclòs.
Atès que la Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(TRLCSP), en vigor des del dia 16 de desembre de 2011, estableix que: “els
expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es
regiran per la normativa anterior....” i la contractació de referència s’inicia amb
anterioritat a l’entrada en vigor del TRLCSP, és d’aplicació a la present contractació la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
De conformitat amb el que regulen l’article 195.1 i concordants de la LCSP, en data 13
de novembre de 2013, s’ha donat audiència al Sr. Daniel Gracia Clua, representant
legal de la UTE Cau Ferrat, el qual ha donat la seva conformitat a la proposta
d’indemnització relativa a les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de
Sitges”, per un import de set-cents trenta-quatre mil quatre-cents un euros amb
vint-i-cinc cèntims (734.401,25) €, IVA Inclòs.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2013, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de
data 14 de febrer de 2013, i publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents,
ACORDS
Primer.- Estimar parcialment la reclamació d’indemnització relativa a les obres de
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, formulada per la UTE Cau
Ferrat, adjudicatària de les esmentades obres per acord núm. 115/10, adoptat pel
Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió de data 29 d’abril de 2010, i fixar
en l’import de sis-cents sis mil nou-cents quaranta-tres euros amb divuit cèntims
(606.943,18) €, més cent vint-i-set mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb set cèntims
(127.458,07) €, en concepte del 21% d’IVA, el valor indemnitzatori com a conseqüència
de la major durada de les obres imputable a l’Administració, en base a les
consideracions formulades a la part expositiva del present Dictamen.
Segon.- Procedir a l’abonament a favor de la UTE Cau Ferrat de l’import de set-cents
trenta-quatre mil quatre-cents un euros amb vint-i-cinc cèntims (734.401,25) €, IVA
inclòs, amb càrrec a la partida G/50200/336A1/65000 del vigent pressupost de la
Diputació de Barcelona.
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Aquest import es desglossa de la següent manera:
- Despeses indirectes: 522.159,41 €, que amb 109.653,48 € del 21% d’IVA, resulta un
import de 631.812,89 €.
- Despeses generals: 84.783,77 €, que amb 17.804,59 € del 21% d’IVA, resulta un
import de 102.588,36 €.
Tercer.- Notificar la present resolució a la UTE Cau Ferrat.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2013/5964.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 19/07/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellar del Vallès de data 11 de juliol de
2013 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de substitució
paviment interior de la rotonda, a la carretera BV-1249 del PK 1+380 al PK 1+385,
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Castellar del Vallès (expedient núm.
2013/5964).
En data 11/10/2013 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 Castellar del Vallès en data 11 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:
- Es delimitarà la calçada de paviment bituminós de la part formigonada mitjançant
una línia blanca o el pintat de la superfície de formigó.
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.
- 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 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 Castellar del Vallès en relació amb l’expedient número 2013/5964.
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 Castellar del Vallès,
autorització d’obres de substitució paviment interior de la rotonda, a la carretera BV1249 del PK 1+380 al PK 1+385, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de
Castellar del Vallès (expedient núm. 2013/5964), 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.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Castellar del Vallès, amb
domicili a efectes de notificacions a Castellar del Vallès (08211), Passeig Tolrà, 1, amb
indicació dels recursos procedents.
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. A. P. M., en resolució de l’expedient núm. 2013/6825.- 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 30/05/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. A. P. M. de data 22 de maig de 2013 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres d’eliminació de plantació d'arbres a domini
públic, a la carretera BV-1435 del PK 10+900 al PK 10+960, marge dret, tram no urbà,
al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2013/6825).
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. A. P. M. en data 22 de maig de 2013 i d’acord
amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- No es podrà efectuar cap plantació dins de la zona de domini públic.
- La plantació d’arbres no perjudicarà l’estabilitat de la carretera ni la dels seus
elements funcionals i no afectarà, la seva visibilitat ni la seguretat viària.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
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.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per
emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel Sr.
A. P. M. en relació amb l’expedient número 2013/6825.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. A. P. M., autorització d’obres
d’eliminació de plantació d'arbres a domini públic, a la carretera BV-1435 del PK
10+900 al PK 10+960, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia
de Ronçana (expedient núm. 2013/6825), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present acord.
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. A. P. M., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Fonollosa, en resolució de l’expedient núm. 2013/6906.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 10/09/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Fonollosa de data 5 de setembre de 2013 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un rètol de
parada d'autobús escolar, a la carretera BV-3008 al PK 4+275, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Fonollosa (expedient núm. 2013/6906).
En data 09/10/2013 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 Fonollosa en data 5 de setembre de
2013 i d’acord amb el que disposen els articles 42, 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 l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Les característiques del rètol (forma, color, dimensions) s’ajustaran a la normativa
vigent.
- El rètol es situarà el més lluny possible de la línia blanca més exterior de la calçada.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
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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.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament de Fonollosa en relació amb l’expedient número 2013/6906.
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Fonollosa,
autorització d’obres d’instal·lació d'un rètol de parada d'autobús escolar, a la carretera
BV-3008 al PK 4+275, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Fonollosa
(expedient núm. 2013/6906), 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 Fonollosa, amb domicili a
efectes de notificacions a Fonollosa (08259), carrer Església, s/n, amb indicació dels
recursos procedents.
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal d’Osona, en resolució de l’expedient núm. 2013/7057.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 20/09/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Consell Comarcal d'Osona de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la col·locació de dos cartells informatius d’obres, a la
carretera BV-5225 en el PK 1+124 i PK 1+130, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Les Masies de Voltregà (expedient núm. 2013/7057).
En data 09/10/2013 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 Consell Comarcal d'Osona en data 20 de setembre
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 l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Els dos rètols instal·lats seran provisionals mentre duri l’obra.
- Una vegada acabin les obres es retiraran els rètols en qüestió.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, 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.
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.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de la instal·lació 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.”
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 pel Consell
Comarcal d'Osona en relació amb l’expedient número 2013/7057.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Consell Comarcal d'Osona,
autorització per a la col·locació de dos cartells informatius d’obres, a la carretera BV5225 en el PK 1+124 i PK 1+130, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Les Masies de Voltregà (expedient núm. 2013/7057), 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 al Consell Comarcal d'Osona, amb domicili a
efectes de notificacions a Vic (08500), carrer Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3a Pl.,
amb indicació dels recursos procedents.
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Vic, en resolució de l’expedient núm. 2013/7364.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 10/10/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Vic de data 30 de setembre de 2013 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de Modificació d'un tram de
senyalització per a col·locar radar, a la carretera N-141d del PK 0+660 al PK 1+470,
marge esquerre i dret, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Vic (expedient núm.
2013/7364).
En data 09/10/2013 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 Vic en data 30 de setembre de 2013 i
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents, 168 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 el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- 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.

84

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013, i
publicada al BOPB de 19 de febrer de 2013.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament de Vic en relació amb l’expedient número 2013/7364.
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Vic, autorització
d’obres de Modificació d'un tram de senyalització per a col·locar radar, a la carretera
N-141d del PK 0+660 al PK 1+470, marge esquerre i dret, tram urbà i no urbà, al terme
municipal de Vic (expedient núm. 2013/7364), 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 Vic, amb domicili a efectes de
notificacions a Vic (08500), Pl. Don Miquel de Clariana, 5, amb indicació dels recursos
procedents.
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de Calldetenes, als efectes de l’execució de
les obres del projecte “Millora de la intersecció ctra. N-141d amb c/ Barcelona.
T.m. Calldetenes”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació,
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i
disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
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
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Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vista la Refosa 1/2013, epígraf 12.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ajuntament de Calldetenes
Ens destinatari
XXXXXXXXX
NIF
Millora intersecció de la ctra. N-141d amb C/ Barcelona. TM
Actuació
Calldetenes
13/X/100287
Codi XGL
Aportació de la
129.733,52 €
Diputació
129.733,52 €
Periodificació
2013
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Classe de recurs
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“Pla de concertació
X ar x a de G ov er ns l oc a ls
[2012-2015]
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 14/02/2013 (núm.
882/13), publicat al BOPB de 19/02/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc Bartoll i
Huerta 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 CALLDETENES, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Marc Verdaguer i
Montanyà, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Dolors Marceló i Pi.
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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 “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.

L’ Ajuntament de Calldetenes i la Diputació de Barcelona s’han compromès a
preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra “Millora intersecció
ctra. N-141d amb C/ Barcelona. TM Calldetenes”, amb un PEC de 241.949,87 € (IVA
inclòs)

V.

L’ objecte d’aquest projecte és la millora de la seguretat viària a la cruïlla de la N-141d
amb el carrer Barcelona i solucionar els problemes de drenatge de la mateixa.

VI.

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

VII.

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

1.

Objecte del conveni

1.1. L’Ajuntament de Calldetenes i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Calldetenes
NIF
XXXXXXXXX
Millora intersecció ctra. N-141d amb C/ Barcelona. TM
Actuació
Calldetenes
Codi XGL
13/X/100287

88

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”

1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
2.

Obligacions de les parts

2.1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:

Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
129.733,52 € (IVA inclòs)
2013
129.733,52 € (IVA inclòs)
G/50100/453A1/76241

La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de contractar la direcció
facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres que executarà l’Ajuntament.
2.2. Per part de l’ens destinatari
L’Ajuntament de Calldetenes serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del projecte “Millora intersecció ctra. N-141d amb C/ Barcelona. TM
Calldetenes”, amb un pressupost d’execució per contracta de 241.949,87 €.
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Calldetenes a l’execució de les obres serà de
112.216,35 €.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’Ajuntament de Calldetenes.
La baixa produïda en el procés d’adjudicació recaurà integrament sobre l’aportació
municipal.
L’Ajuntament haurà de sol·licitar la corresponent autorització a la Diputació de Barcelona per
a l’execució de les obres, en la zona d’influència de la carretera.
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3.

Conservació i manteniment

Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni, la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització
horitzontal i vertical. La resta d’elements continguts en les obres de referència correspon a
l’Ajuntament.
4.

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.
5.

Execució i justificació de despeses

5.1. El termini d’execució abasta el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de
desembre de 2017.
5.2. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2018.
5.3. Per a la justificació de les despeses, l’Ajuntament haurà de presentar al Registre de
Factures de la Diputació el model normalitzat.
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. 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.
6.

Pagament

6.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses: certificació mensual de les obres i factura emesa pel
contractista.
6.2. 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.
6.3. 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
7.

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. En cap cas es superarà l’anualitat
2017.
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8.

Identificació de l’actuació

La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
9.

Documentació tècnica

9.1. 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.
9.2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
10. 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.
11. 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.
12. Incompliment
12.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
12.2. 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.
12.3. 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.
13. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
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14.

Marc normatiu

14.1. 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.
14.2. 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.
15.

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.
16.

Relacions amb terceres administracions públiques

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
17.

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 que n’assumeix,
respectivament, la conservació i el manteniment.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Aprovar i disposar una despesa de cent vint-i-nou mil set-cents trenta-tres
euros amb cinquanta-dos cèntims (129.733,52) €, amb càrrec a l’aplicació
G/50100/453A1/76241 del pressupost vigent de despeses de la Diputació de
Barcelona, condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit núm. 2013/4126.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment
la subvenció atorgada a Explotacions Agrícoles i Forestals Can Castanyer, SL,
en la convocatòria de l’any 2011 i destinada a Explotacions Forestals al parc
natural del Montseny per no presentar els justificants de les activitats
subvencionades, per un import de dos mil setanta (2.070) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 28
d’octubre de 2010, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals,
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 27 de maig de 2011, va
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions a les Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis i Millora
d’Habitatges, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de
Barcelona.
Atès que d’acord amb la base dotzena de les bases reguladores, la subvenció s’havia
de justificar abans del 30 de juny de 2012, excepte per a les activitats culturals que
havien de justificar abans del 31 de desembre de 2011.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament
d’una subvenció a Explotacions Agrícoles Can Castanyer SL i destinada a
explotacions forestals a la finca Can Castanyer al parc natural del Montseny.
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.e 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 pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 (publicada al BOPB de 19
de febrer de 2013).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents ACORDS:
ACORDS
Primer.- Revocar inicialment la subvenció atorgada a Explotacions Agrícoles Can
Castanyer SL en la convocatòria de l’any 2011 , i destinada a explotacions forestals al
parc natural del Montseny, per no presentar els justificants de les activitats
subvencionades.
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Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les
al·legacions que consideri oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense
presentar-les o presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà
a definitiva.
Tercer.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes
escaients.
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment
la subvenció atorgada al Sr. Josep Puig Pla, en la convocatòria de l’any 2012 per
a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la
Diputació de Barcelona, per no executar els treballs objecte de la subvenció
atorgada, per un import de cinc mil setze euros amb vuitanta-cinc cèntims
(5.016,85) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 10
de novembre de 2011, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals,
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 17 de maig de 2012, va
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions a les Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis i Millora
d’Habitatges, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de
Barcelona.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre altres, l’atorgament
d’una subvenció en la línia d’explotacions forestals, al Sr. Josep Puig Pla per un
import de 5.016,85 € i destinada a l’espelegrinatge, arranjament de vials i tractament
de vegetació a la finca de Ca’n Arenes al parc natural del Montnegre i El Corredor.
Atès que amb data de registre d’entrada de 28 de juny de 2013 l’interessat va
presentar el compte justificatiu amb aportació de la factura dels treballs realitzats.
Vist l’informe, de data 12 de setembre de 2013, del tècnic del parc natural del
Montnegre i El Corredor, responsable de la certificació d’aquesta subvenció, el qual
manifesta que en visita realitzada per procedir a la certificació de la subvenció, tal com
estableix la Base 20.2 d) de les Bases Especifiques d’aquestes subvencions, s’ha
comprovat sobre el terreny que els treballs efectuats i justificats no corresponen a les
actuacions subvencionades.
Vist l’apartat 3.3.e.) de la Refosa núm. 1/2013, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en
execució del Decret de la Presidència, núm. 882/13 del registre de resolucions, de
data 14 de febrer de 2013 i publicada en el BOPB de data 19 de febrer de 2013.
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En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa al
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Revocar inicialment la subvenció atorgada en la convocatòria de l’any 2012 ,
per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la
Diputació de Barcelona, al Sr. Josep Puig Pla, per no executar els treballs objecte de
la subvenció atorgada.
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les
al·legacions que consideri oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense
presentar-les o presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà
a definitiva.
Tercer.- Procedir a realitzar la corresponent operació comptable d’ajustament de valor.
Quart.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes
escaients.
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment
la subvenció atorgada al Sr. Carles Corominas Arnaiz, en la convocatòria de
l’any 2011 per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que
gestiona la Diputació de Barcelona, per no executar els treballs objecte de la
subvenció atorgada, per un import de mil set-cents setze euros amb vint
cèntims (1.716,20)€.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 28
d’octubre de 2010, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals,
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 27 de maig de 2011, va
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions a les Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis i Millora
d’Habitatges, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de
Barcelona.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre altres, l’atorgament
d’una subvenció en la línia d’explotacions agrícoles – ramaderes, al Sr. Carles
Corominas per un import de 1.716,20 € i destinada a la reconstrucció d’unes parts
seques i dues basses d’aigua.
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Atès que amb data de registre d’entrada de 30 d’agost de 2012 l’interessat va
presentar el compte justificatiu amb aportació de la factura dels treballs realitzats.
Vist l’informe de data 17 de gener de 2013, del tècnic del parc natural del Montseny,
responsable de la certificació d’aquesta subvenció, el qual manifesta que en visita
realitzada per procedir a la certificació de la subvenció, tal com estableix la Base
20.2.d) de les Bases Específiques d’aquestes subvencions, s’ha comprovat sobre el
terreny que els treballs subvencionats no s’han realitzat i que la justificació presentada
correspon a la redacció del projecte.
Vist l’apartat 3.3.e.) de la Refosa núm. 1/2013, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en
execució del Decret de la Presidència, núm. 882/13 del registre de resolucions, de
data 14 de febrer de 2013 i publicada en el BOPB de data 19 de febrer de 2013.
En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa al
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Revocar inicialment la subvenció atorgada en la convocatòria de l’any 2011 ,
per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la
Diputació de Barcelona, al Sr. Carles Corominas Arnaiz, per no executar els treballs
objecte de la subvenció atorgada.
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les
al·legacions que consideri oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense
presentar-les o presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà
a definitiva.
Tercer.- No procedir a realitzar l’operació comptable d’ajustament, atès que aquesta
no es va incorporar a romanents.
Quart.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes
escaients.
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de
titularitat del beneficiari de la subvenció atorgada a l’Institut Municipal
d’Educació de Mataró, en la convocatòria de l’any 2013 i destinada al transport
escolar, dins la campanya “Coneguem els nostres parcs”, pel de l’Ajuntament de
Mataró, donada la dissolució de l’Institut. L’import de la subvenció és de mil
quatre-cents trenta-quatre euros amb seixanta-vuit cèntims (1.434,68) €.- 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 en data 20 de desembre de 2012 per acord de la Junta de Govern es va
atorgar una subvenció, entre d’altres, a l’Institut Municipal d’Educació de Mataró i
destinada a cobrir les despeses de transport escolar dins la campanya Coneguem Els
Nostres Parcs 2013, per un import de 1.434,68 €.
Atès que amb data 1 de gener de 2013 es va fer efectiva la dissolució de l’Institut
Municipal d’Educació de Mataró i el corresponent canvi en la forma de gestió dels seus
serveis que van passar a prestar-se directament a través de la mateixa organització
ordinària de l’Ajuntament de Mataró del qual l’Ajuntament adjunta certificat.
Atès que amb data de registre de 27 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Mataró
ha presentat certificat de justificació de la subvenció atorgada amb un cost total de la
despesa de 2.849 €.
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.e 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 pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 (publicada al BOPB de 19
de febrer de 2013).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents ACORDS:
ACORDS
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la subvenció atorgada en la convocatòria de
l’any 2013 i destinada al transport escolar, dins la campanya coneguem Els Nostres
Parcs, a l’Institut Municipal d’Educació de Mataró, pel de l’Ajuntament de Mataró,
donada la dissolució de l’Institut.
Segon.- Regularitzar les operacions comptables imputades a l’aplicació pressupostària
G/50400/173A0/46200, del pressupost corrent.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Mataró la present resolució pel seu coneixement i
als efectes escaients.
29.- Dictamen que proposa per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de
titularitat del beneficiari de la subvenció atorgada a l’Institut Municipal de Gestió
del Patrimoni Cultural i Natural de Gavà, en la convocatòria de l’any 2013 i
destinada al transport escolar, dins la campanya “Coneguem els nostres parcs”,
pel de l’Ajuntament de Gavà, donada la dissolució de l’Institut. L’import de la
subvenció és de nou-cents trenta-un euros amb vint cèntims (931,20) €.- 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:

97

Atès que en data 20 de desembre de 2012 per acord de la Junta de Govern es va
atorgar una subvenció, entre d’altres, a l’Institut Municipal de Gestió i Patrimoni
Cultural de Gavà i destinada a cobrir les despeses de transport escolar dins la
campanya Coneguem Els Nostres Parcs 2013, per un import de 931,20 €.
Atès que amb data 1 de gener de 2013 es va fer efectiva la dissolució de l’Institut
Municipal de Gestió Patrimonial Cultural i Naturals de Gavà i el corresponent canvi en
la forma de gestió dels seus serveis que van passar a prestar-se directament a través
de la mateixa organització ordinària de l’Ajuntament de Gavà del qual l’Ajuntament va
adjuntar certificat.
Atès que amb data de registre de 30 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Gavà ha
presentat certificat de justificació de la subvenció atorgada amb uns cost total de
1.163,88 €.
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.e 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 pel Decret de la
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013 (publicada al BOPB de 19
de febrer de 2013).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents ACORDS:
ACORDS
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la subvenció atorgada en la convocatòria de
l’any 2013 i destinada al transport escolar, dins la campanya coneguem Els Nostres
Parcs, a l’Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural de Gavà, pel de
l’Ajuntament de Gavà, amb NIF XXXXXXXXX, donada la dissolució de l’Institut.
Segon.- Regularitzar les operacions comptables imputades a l’aplicació pressupostària
G/50400/173A0/46200, del pressupost corrent.
Tercer.- Notificar a l’Ajuntament de Gavà la present resolució pel seu coneixement i
als efectes escaients.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i Canovelles, per a la ”Millora de l’eficiència energètica
en les instal·lacions d’enllumenat públic del municipi”, per un import de
cinc-cents trenta-set mil set-cents vuitanta-vuit (537.788) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
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l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació:
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en
matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu
funcionament i disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
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 de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:

99

DADES DE L’ACTUACIÓ
Ajuntament de Canovelles
Ens destinatari
XXXXXXXXX
NIF
Millora de l’estalvi energètic
Actuació
d’enllumenat públic
13/X/98732
Codi XGL
Aportació de la
537.788€
Diputació
537.788€
2013
Periodificació

de

les

instal·lacions

2014
2015

Àmbit de concertació

Classe de recurs

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

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

II.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels
recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació:
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en
matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu
funcionament i disponibilitat.
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III.

IV.

V.

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.
De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 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 ...........
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 Canovelles 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 Canovelles
NIF
XXXXXXXXX
Millora de l’estalvi energètic de les instal.lacions
Actuació
d’enllumenat públic
Codi XGL
13/X/98732
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
Àmbit de concertació
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
537.788€
2013
537.788€
2014
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, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Tercer. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
Quart. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
7. 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.
Cinquè. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació 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 destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
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Setè. Documentació tècnica
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. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Novè. 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.
Desè. 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.
Onzè. 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.
Dotzè. 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, 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).

103

- 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.
Tretzè. 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.
Catorzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Quinzè. 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 537.788 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i
d’infrastructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i Seva, per a la ”Instal·lació de dues calderes de
biomassa en punts estratègics del municipi”, per un import de cent deu mil
(110.000) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
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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“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
Vist que l’ens destinatari sol·licita la formalització parcial de l’aportació de la Diputació,
es procedeix a la seva formalització en aquest sentit. Els imports pendents es
formalitzaran a mesura que es doni compliment a les condicions establertes i fins al
límit corresponent a l’import total del preacord
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
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 de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ajuntament de Seva
Ens destinatari
XXXXXXXXX
NIF
Instal.lació de dues calderes de biomassa en punts
Actuació
estratègics
13/X/99858
Codi XGL
Aportació de la
110.000€
Diputació
110.000€
2013
2014
Periodificació
2015
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Àmbit de concertació

Classe de recurs

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

Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ....................................................., i facultat
d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència
d’aquesta corporació de 14/02/2013 (núm. 882/13), publicat al BOPB de 19/02/2013; assistit
per la Secretaria delegada ............................................. en virtut de les facultats conferides
pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al
BOPB de data 16/5/2012.
AJUNTAMENT DE SEVA, representat per ..............................................., assistit per/per la
secretari/ària de l’ens, ........................................................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

II.

III.

IV.

V.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels
recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació:
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en
matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu
funcionament i disponibilitat.
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 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 ...........
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
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PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Seva 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 Seva
NIF
XXXXXXXXX
Instal.lació de dues calderes de biomassa en punts
Actuació
estratègics
Codi XGL
13/X/99858
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”
Àmbit
de
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
concertació
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:

Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
110.000€
2013
110.000€
2014
2015

Aplicació pressupostària

G/50500/172B0/76240

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
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Tercer. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
Quart. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
7. 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.
Cinquè. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
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 i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació 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 destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
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Setè. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
Vuitè. Documentació tècnica
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.
Novè. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts 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.
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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, constitueixen la llei del present conveni.
1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Catorzè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Setzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de 110.000 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50500/172B0/76240 del vigent pressupost corporatiu.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari.
Precs i Preguntes
El Sr. Pere Prat fa referència al punt número 18 de l’Ordre del Dia i diu que com ja són
diversos els acords adoptats en relació amb les obres de restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu
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Cau Ferrat de Sitges, demana autorització per poder parlar amb la Secretària General
o amb qui correspongui a fi de disposar de tota la informació i formular alguns dubtes
que se li plantegen.
El President Sr. Esteve diu que naturalment pot demanar la informació que consideri
oportuna.
El Diputat Sr. Rossinyol indica que ell informarà el Sr. Prat del tema plantejat.
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I 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,
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