
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 27 de març de 2014, 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, Ramon Riera i Bruch, senyora Mireia Solsona 
i Garriga, senyor Joan Puigdollers i Fargas i els diputats diputades amb veu però 
sense vot següents: senyora Mercè Rius i Serra, senyors Ramon Castellano Espinosa, 
Josep Llobet Navarro i Pere Prat i Boix. 
 
Actua de secretària, la 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. 
 
També hi assisteix el diputat Sr. Carles Combarros i Vilaseca. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Josep Salom 
i Ges, Josep Oliva i Santiveri, Marc Castells i Berzosa, Gerard Ardanuy i Mata, Andreu 
Carreras i Puigdelliura i Arnau Funes i Romero. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 13 de març de 2014. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos Organismes. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, que acorda tenir per desistida Electro Enama, SL 
del recurs núm. 412/2013, en matèria de responsabilitat patrimonial, i ordena l’arxiu de 
les actuacions. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que estima el recurs núm. 
470/2013, interposat per Mapfre Familiar, SL i O. C. B. contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident 
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de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2005, a causa de la col·lisió amb un arbre 
caigut que ocupava tota l’amplada de la calçada, i condemna la Diputació de 
Barcelona a indemnitzar els recurrent en la quantitat total de tres mil tres-cents 
noranta-nou euros amb trenta-set cèntims (3.399,37) €. 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Penal núm. 
1 de Mataró, que condemna F. J. J. C. com a autor responsable d’un delicte contra la 
seguretat viària i a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la quantitat de cinc-cents 
vint-i-cinc euros amb deu cèntims (525,10) € pels danys derivats de l’accident de 
trànsit que va provocar a la carretera BV-5031. 
 
Donar compte de: 
 
6.- Decret de la Presidència núm. 1208/14 de data 27 de febrer de 2014, pel qual es 
resol la compareixença de la Diputació de Barcelona, com a codemandada, davant el 
Jutjat Social núm. 8 de Barcelona, en el procediment núm. 67/2014 interposat per 
Activa Mutua 2008 en reclamació de determinació de contingència. 
 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
Ratificació de: 
 
7.- Decret de la Presidència número 1337/14 de data 3 de març de 2014, pel qual es 
resol aprovar la concurrència a la convocatòria de “Projectes de cooperació” del 
subprograma de Cultura dins del programa “Europa Creativa 2014-2020” del projecte 
“REFILL. Pop-up cul-tural spaces”, sol·licitar una subvenció i aprovar, si escau, el 
conveni corresponent entre la Diputació de Barcelona i el partenariat del projecte. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
8.- SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de noranta-cinc mil quatre-cents 
cinquanta-quatre euros amb vuitanta cèntims (95.454,80) € a l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per 
finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
FEDER 
 
9.- CARME.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, una línia de 
préstecs-pont del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a 
l’Ajuntament de Carme d’un import màxim de tres-cents vint-i-dos mil quatre-cents 
trenta-nou euros amb onze cèntims (322.439,11) € 
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Caixa de Crèdit 
 
10.- AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA.- 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. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una minuta de 
conveni d’autorització d’ús de determinats espais de l’Escola de Teixits de Canet de 
Mar, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, així com deixar sense efecte, a partir de 
la signatura del dit conveni, l’acord de la Junta de Govern de data 30 de gener de 
2014, pel qual s’aprovà la convalidació de la pròrroga dels convenis de col·laboració 
formalitzats en dates 1 d’abril de 2010 i de 16 de novembre de 2010 entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Intervenció General 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació del 
protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència 
en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.  
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Servei de Teixit Productiu 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació del saldo sobrant del conveni de col·laboració signat entre la Diputació de 
Barcelona i la patronal PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al 
desenvolupament del projecte pilot de suport al creixement d’empreses amb alt 
potencial. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació de 
la minuta del conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Tarragonès per al 
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA als Ens locals 
de la demarcació de Barcelona que ho sol·licitin. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat  
 

Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. B. B, en 
resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX. 
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16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. E. P. B, en 
resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Desguaces La Cabaña, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/512. 
 
Convenis de col·laboració 
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Piera per a l’establiment d’un marc 
formal de col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de 
cadascuna de les parts per a l’execució, per part de la Diputació de Barcelona, de les 
obres del projecte constructiu d’“Ampliació i condicionament de la vorera de la 
carretera BV-2243, p.k. 0,200 al 0,450. T.M. Piera” (Codi: 3951_PC_01), i la 
determinació dels àmbits propis de conservació i explotació de les obres amb 
posterioritat a la seva execució. 
 

19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta d’un 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per a l’establiment d’un marc 
formal de col·laboració, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de 
cadascuna de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament de les obres del 
projecte constructiu d’”Eixamplament de ponts i millora de l’itinerari de vianants a la 
carretera BV-5121 al T.M. de Tordera”, i la determinació dels àmbits propis de 
conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució.  
 
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,  aprovar en el marc del 
Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Manlleu, en relació a les obres, a executar per l’ajuntament, del 
“Projecte executiu de rotonda a la cruïlla de la carretera B-522 amb la carretera BV-
5224 i el carrer Cavalleria al T.M. de Manlleu”, amb un pressupost de tres-cents 
quaranta-set mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-un cèntims 
(347.848,61)€. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
21.- 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’infraestructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per a la ”Millora eficiència 
energètica d’equips tècnics d’edificis i equipaments municipals al municipi”, d’import 
cent trenta-cinc mil set-cents noranta-nou euros amb cinquanta-un cèntims 
(135.799,51) €.  
 
22.- 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’infraestructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, per a ”Implantar un sistema 
de comptabilitat i gestió energètica i suport en matèria d’energia als ajuntaments”, 
d’import cent disset mil cent setze (117.116) €.  
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23.- 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’infraestructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Centelles, per a la ”Climatització del teatre 
casal Francesc Macià del municipi”, d’import cent trenta-vuit mil tres-cents vuitanta-un 
(138.381) €.  
 
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Creació d’equipaments i d’infraestructures, 
la formalització del conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, per a la ”Compra camió escombraries al 
municipi”, d’import tres-cents mil (300.000) €.  
 
25.- 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’infraestructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Calaf, per al ”Canvi de lluminàries a 
l’enllumenat exterior del municipi”, d’import dos-cents mil (200.000) €.  
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Creació d’equipaments i d’infraestructures, 
la formalització del conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Navàs, per a la ”Caldera de biomassa compartida per l’ajuntament i 
l’escola de música del municipi”, d’import cent quaranta-tres mil cinc-cents seixanta-sis 
euros amb seixanta-nou cèntims (143.566,69) €.  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 13 de març de 2014.-   Pel Sr. 
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del 
dia 13 de març de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, mo dificar la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diver sos Organismes.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes 
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts. 
 
La renúncia de la Sra. M.C. Mireia Hernández Hernández com a Diputada motiva que 
hagi de modificar-se algunes de les designacions que s’havien fet per representar 
aquesta Corporació en alguns organismes, a l’igual que altres canvis que es 
consideren oportuns, per la raó que s’indica. 
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Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període 
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant 
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans, 
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va aprovar la 
designació inicial de representants en diversos organismes, la sessió de data 
26.7.2011,  va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta 
de Govern la designació de representants. 
 
La Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i d’atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013,  al seu epígraf 3.4.f) atribueix a la Junta de Govern la 
designació de representants, per delegació el Ple. 
 
Així, doncs, vista la proposta de modificació proposada, i atesa la normativa aplicable, 
aquesta Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Modificar els acords de designació de representants que s’indiquen, en 
relació als següents organismes i persones: 
 
1.-  Fundació Privada, Institut d’Humanitats de Bar celona  (NIF XXXXXXXXX) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández 
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i 
mantenir vigent la resta de nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Carles Combarros Vilaseca substituirà la Sra. MªC. Mireia 
Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.-  En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
 

“1.-  Els dos representants  de la Diputació de Barcelona en la Fundació 
Institut d’Humanitats de Barcelona  com a Patrons  en el Patronat  de la 
Fundació d’acord amb l’art. 11 dels seus Estatuts, són les persones següents: 
 
- Sr. Joan Carles Garcia Cañizares                       
- Sr. Carles Combarros Vilaseca 
 
2.- El Sr. Joan Carles Garcia Cañizares,  serà el representant  de la Diputació 
de Barcelona, en el Consell Executiu  de la Fundació (art. 19 estatuts). 
 
3.-  D’acord amb l’art. 12 dels propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve 
Figueras,  com a President de la Diputació de Barcelona,  li correspon , per raó 
del seu càrrec, una de les dues Presidències d’Honor .” 
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2.- Comissió Mixta Departament de Cultura, Diputacions i entitats associatives 
d’ens locals (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu nya) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. MªC. Mireia Hernández 
Hernández efectuat per la Junta de Govern en data 28.2.2013 (ref. JG 37/13), i 
mantenir vigent la resta de nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Carles Combarros Vilaseca substituirà la Sra. MªC. Mireia 
Hernández Hernández en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.-  En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
Els representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Mixta 
Departament de Cultura, Diputacions i entitats asso ciatives d’ens locals,  
depenent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, són les 
persones següents: 
 
Titular: Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
Suplent: Carles Combarros Vilaseca 

 
3.-  Federació de Municipis de Catalunya – FMC  
 

En relació a la representació d’aquesta Corporació en les Comissions i 
Subcomissions Sectorials creades en el si de l’organització de la Federació de 
Municipis de Catalunya , es proposa la modificació següent i mantenir vigents la 
resta de nomenaments efectuats,  tot deixant sense efecte el nomenament que 
s’esmenta: 

 
 Comissió de Cultura i Joventut : 
 

Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mª C. Mireia Hernández 
Hernández ,  efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data  28.2.2013 (ref. 
JG 37/13),  i fer el següent nomenament 

 
Subcomissió de Cultura : 
 
Representant : Sr. Joan Carles Garcia Cañizares  
Càrrec:  Diputat Adjunt a la Presidència i Diputat Delegat de Cultura  

 
4.-  Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòm ica del Vallès Occidental   
 (NIF XXXXXXXXX) 
 

Primer.-  Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mireia Solsona Garriga 
com a vocal suplent en el plenari del Consorci per a l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental, efectuat per la Junta de Govern en la sessió de 
data 27.10.2011 (ref. AJG 599/11), donat que la Sra. Solsona ja forma part 
d’aquest plenari en representació de l’ajuntament de Matadepera. 
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Segon.-  El Sr. Jordi Subirana Ortells substituirà la Sra. Sra.  MªC. Mireia 
Hernández Hernández  en la representació que ostentava fins ara, com a vocal 
suplent del Sr. Joan Roca Lleonart (designat el 28.2.2013 Ref. AJG 37/13), en el 
Plenari del Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental, d’acord amb l’art. 9 i 23  dels seus Estatuts. 
 
Tercer.-  En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, amb les 
modificacions anteriors i la que ara es proposa, resta de la següent manera: 
 
Titular:   Sr. Joan Roca LLeonart 
Suplent:  Sr. Jordi Subirana Ortells 

 
Segon.-  Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les 
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat, 
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es 
modifiquin abans.  
 
En qualsevol cas, respecte d’aquells membres electes que hagin estat nomenats en 
els diferents Ens per raó de la seva condició de Diputat o Diputada, la pèrdua 
d’aquesta condició, per qualsevol causa, comportarà que es produeixi de forma 
automàtica la vacant en aquells llocs per als quals havien estat designats o ocupaven 
en funció de les responsabilitats que tenien atribuïdes com a membres de la 
Corporació.   
 
Tercer.-  Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que a corda tenir per desistida 
Electro Enama, SL del recurs núm. 412/2013, en matè ria de responsabilitat 
patrimonial, i ordena l’arxiu de les actuacions.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària de 16 de gener de 2014, va acordar donar-se 
per assabentada del decret de la Presidència, de 29 de novembre de 2013, pel qual 
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona 
en el procediment núm. 412/2013, interposat per Electro Enama, S.L. contra la 
desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats d’un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-
1432, a causa d’una taca d’oli a la calçada. 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 
26 de febrer de 2014, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de 
l’escrit presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida. 
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Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada del decret judicial emès pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, de 26 de febrer de 2014, que acorda tenir per 
desistida Electro Enama, S.L. del procediment núm. 412/2013, interposat contra la 
desestimació la desestimació presumpta de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats d’un accident de trànsit que va 
tenir lloc a la carretera BP-1432, a causa d’una taca d’oli a la calçada. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, 
als efectes legals oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13  de Barcelona, que estima el 
recurs núm. 470/2013, interposat per Mapfre Familia r, SL i O. C. B. contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat pa trimonial formulada pels 
danys derivats de l’accident de trànsit que va teni r lloc a la carretera BV-2005, a 
causa de la col·lisió amb un arbre caigut que ocupa va tota l’amplada de la 
calçada, i condemna la Diputació de Barcelona a ind emnitzar els recurrent en la 
quantitat total de tres mil tres-cents noranta-nou euros amb trenta-set cèntims 
(3.399,37) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 470/2013, que estima el recurs contenciós administratiu interposat 
per Mapfre Familiar, S.L. i O. C. B. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
14 de novembre de 2013, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera 
BV-2005, a causa de la col·lisió amb un arbre caigut que ocupava tota l’amplada de la 
calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, de 
les proves practicades es desprèn l’existència d’una negligència dels serveis 
administratius titulars de la carretera pel que fa a les seves obligacions de mantenir-la 
lliure i expedita d’obstacles que pugin comprometre la seguretat dels usuaris; i, per 
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tant, es conclou que existeix una connexió causal entre el funcionament del servei 
públic i els danys materials produïts. 
 
Vist que, segons el peritatge realitzat i la factura de reparació, la quantia dels danys 
queda fixada en 3.399,37 €, dels quals 300 s’hauran d’abonar a O. C. B. 
 
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 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat 470/2013, que estima 
el recurs contenciós administratiu interposat per Mapfre Familiar, S.L. i O. C. B., contra 
la resolució de la Diputació de Barcelona, de 14 de novembre de 2013, que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats 
de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2005, a causa de la col·lisió amb un 
arbre caigut que ocupava tota l’amplada de la calçada. En conseqüència: 
 

1. Anul·la la resolució impugnada. 
2. Declara la responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona i la 

condemna a indemnitzar Mapfre Familiar, S.L. en la quantia de 3.099,37 €, i 
O.C.B. en 300 €, actualitzats amb l’IPC. 

3. Imposa les costes del procediment a càrrec de la Diputació de Barcelona, fins 
el límit de 300 €. 

 
Segon.-  Procedir a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes termes, 
d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona dictada pel Jutjat Penal 
núm. 1 de Mataró, que condemna F. J. J. C. com a au tor responsable d’un delicte 
contra la seguretat viària i a indemnitzar la Diput ació de Barcelona en la 
quantitat de cinc-cents vint-i-cinc euros amb deu c èntims (525,10) € pels danys 
derivats de l’accident de trànsit que va provocar a  la carretera BV-5031.-  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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El Jutjat Penal núm. 1 de Mataró ha dictat una sentència, en el procediment abreujat 
núm. 407/2012, que condemna F. J. J. C. com a autor responsable d’un delicte contra 
la seguretat viària, per conducció sota els efectes de l’alcohol, així com responsable 
civil dels danys derivats de l’accident de trànsit que va provocar a la carretera BV-
5031, quan va perdre el control del vehicle que conduïa i va col·lidir amb dues senyals 
de trànsit i un cartell informatiu, propietat de la Diputació de Barcelona, causant uns 
danys valorats en 525,10 €. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten en la referida sentència, els 
fets declarats legalment provats són constitutius d’un delicte contra la seguretat vial i 
que, segons l'article 129 del Codi penal, els responsables criminals ho són també 
civilment. 
 
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 Penal núm. 1 de Mataró en el procediment 
abreujat núm. 407/2012, que condemna F. J. J. C. com a autor responsable d’un 
delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de l’alcohol, a diverses 
penes i a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la quantitat de cinc-cents vint-i-cinc 
euros amb deu cèntims (525,10) € pels danys ocasionats. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Penal núm. 1 de Mataró als efectes legals 
oportuns. 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1208/14 de data 27 de febrer 
de 2014, pel qual es resol la compareixença de la D iputació de Barcelona, com a 
codemandada, davant el Jutjat Social núm. 8 de Barc elona, en el procediment 
núm. 67/2014 interposat per Activa Mutua 2008 en re clamació de determinació de 
contingència.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Social número 8 de Barcelona,  ha citat la Diputació de Barcelona per 
comparèixer com a codemandada juntament amb l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la senyora M. P. L. P., en el 
procediment núm. 67/2014-E interposat per Activa Mutua 2008, en reclamació de 
determinació de contingència. 
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D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, la secretària de la 
Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-s’hi, per la qual 
cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de 
la Corporació en el recurs esmentat 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Social número 8 de Barcelona en el 
procediment núm. 67/2014-E interposat per Activa Mutua 2008, en reclamació de 
determinació de contingència. 
 
Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar. 
 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
7.- Ratificació del Decret de la Presidència número  1337/14 de data 3 de març de 
2014, pel qual es resol aprovar la concurrència a l a convocatòria de “Projectes 
de cooperació” del subprograma de Cultura dins del programa “Europa Creativa 
2014-2020” del projecte “REFILL. Pop-up cul-tural s paces”, sol·licitar una 
subvenció i aprovar, si escau, el conveni correspon ent entre la Diputació de 
Barcelona i el partenariat del projecte.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Comissió Europea ha obert la convocatòria de propostes nº *EAC/S16/2013: 
Projectes de cooperació del subprograma de Cultura dins del Programa Europa 
Creativa 2014-2020. 
 
Europa Creativa és el nou programa de la UE concebut per donar suport al cinema i 
als sectors cultural i creatiu europeus, la qual cosa redundarà en què aquests 
incrementin la seva contribució a l'ocupació i al creixement. Amb un pressupost d'1460 
milions d’euros per al període 2014-2020, donarà suport a desenes de milers 
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d'artistes, professionals i organitzacions culturals i audiovisuals de les arts escèniques, 
les belles arts, l'edició, el cinema, la televisió, la música, les arts interdisciplinàries, el 
patrimoni i la indústria dels videojocs. Gràcies a aquest finançament podran actuar per 
tota Europa, arribar a nous públics i adquirir els coneixements necessaris en l'era 
digital. En ajudar a les obres culturals europees a arribar a públics en altres països, el 
programa també contribuirà a salvaguardar la diversitat cultural i lingüística europea. 
 
D’altra banda, La Diputació de Barcelona ha liderat la constitució d'un partenariat per a 
la presentació d'un projecte a aquesta convocatòria centrat en la utilització temporal 
per part dels agents culturals i creatius dels espais en desús amb el nom “REFILL, 
pop-up cultural spaces”, la proposta del qual serà presentada per la Diputació de 
Barcelona, com a entitat líder del projecte, amb el suport i col·laboració dels socis 
següents: 
 

- Stad Gent (Bélgica) 
- City of Rijeka (Croacia) 
- SAMOA Société d’aménagement de la Métropole Ouest Atlanti (Nantes, 

Francia) 
- Camara Municipal de Coimbra (Portugal) 
- Oldham Metropolitan Borough Council (Reino Unido) 
- Provincia di Milano (Italia) 
- Regionteatern Blekinge Kronoberg (Suecia) 
- and+ (Aarhus, Dinamarca) 
- Miasto Poznan (Polonia) 

 
El projecte parteix d'una problemàtica identificada per la Diputació de Barcelona, i 
abordada des de l'Àmbit d'Intercanvi Tècnic de la Corporació dedicat a “Usos 
temporals per a espais buits”: l'existència, a la Província de Barcelona però també en 
el conjunt d'Europa, de multitud d'espais que, bé sigui a causa de la crisi econòmica o 
de la transició d'una economia industrial a una basada en el sector serveis, es troben 
temporalment buits o bé infrautilitzats. En aquest context, les activitats culturals i 
creatives destaquen com especialment adequades per donar un nou sentit a aquests 
espais, i el projecte REFILL neix amb l'objectiu d'impulsar, sistematitzar i donar 
visibilitat a aquest tipus d'actuacions.  
 
Diputació de Barcelona proposa als socis una metodologia de treball a dos nivells: 
d'una banda, un treball conjunt de formació, intercanvi de coneixements i anàlisis de la 
situació dels espais en desús al territori de cadascun d'ells. Aquesta labor serà 
conduïda i coordinada des de la Diputació de Barcelona i servirà per millorar la 
capacitació de les persones que, des dels governs locals i regionals, tenen la missió 
de desenvolupar projectes culturals i creatius.  
 
El segon nivell d'intervenció serà el de l'aplicació pràctica a nivell local: cadascun dels 
socis impulsarà d'un a quatre projectes pilot al seu territori, de manera que els 
aprenentatges adquirits a través d'aquest treball conjunt puguin ser ampliats i 
complementats a través de la pràctica. Per al desenvolupament d'aquests projectes es 
treballarà amb el sector creatiu local, que d'aquesta manera tindrà l'oportunitat de 
participar en el procés de reactivació dels espais i serà beneficiari directe de les 
actuacions. 
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El projecte es planteja per a 36 mesos, entre l’octubre del 2014 i el 2017. 
 
L'import de la subvenció sol·licitada a la Comissió Europea és de 1.687.859,45  € i, tal 
com estableixen les bases del programa per als projectes de cooperació de categoria 
2, equival al 50% del cost total del projecte.  
 
Atès l’apartat 2.2.d) de la Refosa 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11 de desembre de 
2013, i publicada al BOPB de 23 desembre de 2013. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència per a l'aprovació de convenis específics per un import superior a 
100.000€, tal com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2014, i havent també 
esguard de l'apartat 2.4.b) de la mateixa Refosa 1/2014, quant a la reserva, per part de 
la Presidència, de la competència per a l'exercici, per raons d'urgència, de les 
competències de la Junta de Govern, sens perjudici de la ratificació per part d'aquesta 
a la següent sessió que celebri. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent  
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria nº EAC/S16/2013: Projectes de cooperació del 
subprograma de Cultura dins del Programa Europa Creativa 2014-2020, i, a tal efecte, 
FORMALITZAR la documentació que sigui necessària. 
 
Segon.-  Sol·licitar, mitjançant la presentació a l’esmentada convocatòria de la 
Comissió Europea, una subvenció per un import d’un milió sis-cents vuitanta-set mil 
vuit-cents cinquanta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims (1.687.859,45) € per a 
l’execució del projecte “REFILL. Pop-up cultural spaces”.  
 
Tercer.- Declarar el compromís de consignar l’import de tres-cents vint-i-cinc mil cent 
cinquanta-vuit euros amb vuitanta-dos cèntims (325.158,82) € en els pressupostos de 
despesa de la Corporació per als exercicis del 2014 al 2017 per fer front a les 
obligacions econòmiques assumides al projecte. 
 
Quart.-  Autoritzar la Gerència de Cultura per tal que porti a terme les iniciatives i 
actuacions tècniques d’impuls i de coordinació que pertoquen a la Diputació de 
Barcelona com a entitat líder de la gestió del projecte. 
 
Cinquè.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la resta de socis per l’execució del projecte esmentat (Stad Gent, City of 
Rijeka, S.A.M.O.A., Camara Municipal de Coimbra, Oldham Metropolitan Borough 
Council, Provincia di Milano, Regionteatern Blekinge Kronoberg, and+ i Miasto 
Poznan) de conformitat amb el text que, juntament amb els annexos s’adjunten a la 
present resolució. 
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Sisè.-  Declarar que l'efectivitat del conveni de col·laboració de referència restarà 
condicionada suspensivament a l'atorgament, per part de la Comissió Europea, de la 
subvenció sol·licitada per a l'execució del projecte que es regula en ell. 

  
Setè.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern de la Corporació per a 
la seva ratificació a la propera sessió que celebri. 
 
Vuitè.-  Notificar la present resolució a la Comissió Europea i a la resta de socis per 
l’execució del Projecte “REFILL.Pop-up cultural spaces”. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, concedir una 
subvenció per import de noranta-cinc mil quatre-cen ts cinquanta-quatre euros 
amb vuitanta cèntims (95.454,80) € a l’Ajuntament d e Sant Vicenç de Castellet a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadel l, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2014.-  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: 
 
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. 
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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 Sant Vicenç de Castellet presentà en data 29 de novembre de 2013 
una sol·licitud d'un préstec de 700.000 € 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 Sant Vicenç de 
Castellet. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., tramita l’aprovació d’un préstec d’import 700.000 € amb un 
termini de 10 anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, del 
qual Diputació de Barcelona subvenciona 700.000 € amb una subvenció d’import de 
95.454,80 €, 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 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
 A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de noranta-cinc mil quatre-cents cinquanta-quatre 
euros amb vuitanta cèntims (95.454,80) € a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
per subsidiar el préstec tramitat davant del 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 29 de novembre 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 Sant Vicenç de Castellet, 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. 
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9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, una línia de préstecs-
pont del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i V iure al Poble Més a 
l’Ajuntament de Carme d’un import màxim de tres-cen ts vint-i-dos mil        
quatre-cents trenta-nou euros amb onze cèntims (322 .439,11) €.- 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, el Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una 
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona 
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al 
Poble Més”.  
 
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a 
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La 
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i 
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la 
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de 
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu 
conjunt  representen un important instrument de suport a les inversions municipals. 
 
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part 
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals 
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha 
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una 
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada, 
impossibilitant la seva execució.  
 
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i 
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del 
Programa de Suport al Finançament. 
 
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de 
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en 
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa 
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui 
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus. 
 
L’Ajuntament de Carme presentà en data 19/12/2013 una sol·licitud d'una línia de 
préstecs-pont de 322.439,11 € per finançar despesa elegible. 
 
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 Carme atorgant una 
línia de préstecs-pont  d’un import màxim de 322.439,11 € que amb caràcter limitatiu 
es distribueix tal com s’especifica a continuació: 
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Anualitat 2012              ---          € 
Anualitat 2013              ---          € 
Anualitat 2014 322.439,11 € 
Anualitat 2015              ---          € 
 

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona 
passaran a l’anualitat següent.  
 
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern 
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont. 
 
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents  
 
 A C O R D S 
 
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Carme d’un import 
màxim de 322.439,11 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a 
continuació: 

 
Anualitat 2012             ---            € 
Anualitat 2013             ---           € 
Anualitat 2014 322.439,11 € 
Anualitat 2015             ---           € 
 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat 
2014 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de 
crèdit. 
 
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona 
passaran a l’anualitat següent.  
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Carme, d'acord amb la minuta tipus, 
que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, 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 Sant Julià de Vilatorta.-  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. 
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
presentada en data 5/12/2013 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. 
 
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 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 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 Sant Julià de Vilatorta  
Actuació:  Inversions 2013 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 97/2013 

 
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.  
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar una minuta 
de conveni d’autorització d’ús de determinats espai s de l’Escola de Teixits de 
Canet de Mar, a favor de l’Ajuntament de Canet de M ar, així com deixar sense 
efecte, a partir de la signatura del dit conveni, l ’acord de la Junta de Govern de 
data 30 de gener de 2014, pel qual s’aprovà la conv alidació de la pròrroga dels 
convenis de col·laboració formalitzats en dates 1 d ’abril de 2010 i de 16 de 
novembre de 2010 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de 
Mar.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de 
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent:  
 
La Diputació de Barcelona és propietària dels edificis Central i Auxiliar (Bar i Vestidors) de 
l’Escola de Teixits de Canet de Mar, que tenen naturalesa jurídica de béns de domini 
públic afectes a un servei públic, i que figuren a l’Inventari de Béns de la Corporació amb 
els codis d’actiu F001027 i F001029, respectivament. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat determinats espais de l’edifici Central i de 
l’edifici Auxiliar de l’Escola de Teixits de Canet de Mar per tal d’ubicar dependències 
administratives de l’Àrea d’Educació i de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, així 
com per cedir-los a entitats de caràcter social/associatiu sense finalitat de lucre, partits 
polítics o agrupacions d’electors del municipi de Canet de Mar. 
 
L’Escola de Teixits de Canet de Mar, com a equipament de prestigi i referència al 
municipi, compta amb espais suficients per a satisfer la sol·licitud efectuada per 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
En el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i 
col·laboració amb altres administracions, especialment en l’àmbit local, per a la 
consecució de finalitats d’interès comú, voluntat que ha quedat palesa en nombrosos 
acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades per la pròpia Corporació. 
 
La Diputació de Barcelona té la voluntat de donar suport a les activitats de les Àrees 
d’Educació i de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Canet de Mar, per la 
qual cosa es considera oportú autoritzar l’ús de determinats espais dels immobles de 
la seva propietat abans descrits. 
 
L’1 d’abril de 2010 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar signaren 
un conveni de col·laboració, per regular la cessió d’ús d’espais de l’equipament docent 
Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil - Escola de Teixits de Canet de 
Mar, per tal que el destinés a les activitats formatives del subcentre a Canet de Mar del 
Consorci Associat de la UNED de Terrassa, conveni que ha estat prorrogat fins al 30 
de juny de 2014, per acord de la Junta de Govern de 30 de gener de 2014. 
 
Mitjançant conveni signat el 16 de novembre de 2010, entre l’Ajuntament de Canet de 
Mar i la Diputació de Barcelona, s’establí un marc general de col·laboració entre 
ambdues institucions per a l’autorització d’ús de les sales i espais de l’equipament 
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docent Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil – Escola de Teixits de 
Canet de Mar. Segons el pacte vuitè d’aquest conveni la seva vigència s’estén des de 
la seva signatura fins al 31 de desembre de 2011 i aquest s’ha anat prorrogant de 
forma tàcita per anys naturals. 
 
La Corporació té la voluntat d’atendre la petició de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
mitjançant l’aprovació d’un nou conveni d’autorització d’ús de determinats espais de 
l’Escola de Teixits de Canet de Mar, uns de forma exclusiva per part de l’Ajuntament i 
d’altres espais compartits amb la Diputació de Barcelona, però, per tal de regular 
aquesta nova autorització, cal deixar sense efecte els convenis d’1 d’abril i de 16 de 
novembre de 2010, atès que existeix incompatibilitat entre les diferents autoritzacions 
d’ús aprovades dels referits d’espais amb aquest Ajuntament. 
 
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 20 i 21 de febrer de 
2014, respectivament.  
 
Vist el què disposa l’article 5 de la Llei de bases 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les seves 
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat 
jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de 
béns. 
 
Vist l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, en les relacions recíproques entre les diferents administracions aquestes 
hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les 
altres administracions puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves activitats, 
en relació amb  l’article 10 de la mateixa norma i en relació, així mateix, amb l’article 
144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i amb l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist que segons l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques, s’estableix que les Administracions 
Públiques ajustaran les seves relacions recíproques en matèria patrimonial al principi 
de lleialtat institucional, observant entre altres obligacions les de cooperació i 
assistència, i que segons l’article 186, no bàsic, estableix la possibilitat de celebrar 
convenis amb altres Administracions públiques o amb persones jurídiques de dret 
públic o de dret privat que pertanyin el sector públic, amb el fi d’ordenar les relacions 
de caràcter patrimonial. 
 
Vist que l’article 36.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, estableix que són competències pròpies de la Diputació, en tot cas, 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.  
 
Atès el que disposen els articles 90, no bàsic, i 92 de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques, pel que respecta a les 
autoritzacions sobre béns de domini públic, en relació a la resta del Capítol I del Títol 
IV de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de domini públic. 
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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 3.2.f) de la 
Refosa 1/2014, 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2014, i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre 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.- Deixar sense efecte, a partir de la signatura del conveni detallat al punt tres 
d’aquest dictamen, l’acord de la Junta de Govern de data 30 de gener de 2014, pel 
qual s’aprova la convalidació de la pròrroga del conveni de col·laboració d’1 d’abril de 
2010, signat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar, el qual té 
per objecte la cessió d’espais de l’equipament docent Centre de Recerca i 
Transferència Tecnològica Tèxtil - Escola de Teixits de Canet de Mar, a l’Ajuntament 
de Canet de Mar per desenvolupar activitats formatives per part del Consorci Centre 
Associat de la UNED de Terrassa, i en conseqüència donar per extingit el conveni de 
referència. 
 
Segon.-  Deixar sense efecte, a partir de la signatura del conveni detallat al punt tres 
d’aquest dictamen, el conveni de 16 de novembre de 2010, signat entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual s’establí un marc 
general de col·laboració entre ambdues institucions per a l’autorització d’ús de les 
sales i espais de l’equipament docent Centre de Recerca i Transferència Tecnològica 
Tèxtil de Canet de Mar, que s’ha vingut prorrogant de manera tàcita. 
 
Tercer.-  Aprovar una minuta de conveni d’autorització d’ús de determinats espais de 
l’edifici Central i de l’edifici Auxiliar de l’Escola de Teixits de Canet de Mar, a favor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, propietat de la Diputació de Barcelona, així com l’annex 
que s’acompanya que conté els plànols dels referits espais, així com els annexos I i II 
que s’adjunten a aquest dictamen, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER REGULAR L’AUTORITZ ACIÓ D’ÚS A 
AQUEST AJUNTAMENT DE DETERMINATS ESPAIS DELS EDIFIC IS CENTRAL I 
AUXILIAR DE L’ESCOLA DE TEIXITS DE CANET DE MAR 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel  
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona és propietària dels edificis Central i Auxiliar (Bar i Vestidors) de 
l’Escola de Teixits de Canet de Mar, que tenen naturalesa jurídica de béns de domini públic 
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afectes a un servei públic, i que figuren a l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis 
d’actiu F001027 i F001029, respectivament. 
 
II. Que l’Ajuntament de Canet de Mar ha sol·licitat determinats espais de l’edifici Central i de 
l’edifici Auxiliar de l’Escola de Teixits de Canet de Mar per tal d’ubicar dependències 
administratives de l’Àrea d’Educació i de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, així com per 
cedir-los a entitats de caràcter social/associatiu sense finalitat de lucre, partits polítics o 
agrupacions d’electors del municipi de Canet de Mar. 
 
III. L’Escola de Teixits de Canet de Mar, com a equipament de prestigi i referència al municipi, 
compta amb espais suficients per a satisfer la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
IV. Que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix a les 
diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de suport i 
col·laboració amb altres administracions, especialment en l’àmbit local, per a la consecució 
de finalitats d’interès comú, voluntat que ha quedat palesa en nombrosos acords i convenis, 
així com en diferents activitats realitzades per la pròpia Corporació. 
 
V. Que és voluntat de la Diputació de Barcelona donar suport a les activitats de les Àrees 
d’Educació i de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Canet de Mar, per la qual 
cosa es considera oportú autoritzar l’ús de determinats espais dels immobles de la seva 
propietat abans descrits. 
 
VI. Que l’1 d’abril de 2010 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar 
signaren un conveni de col·laboració, per regular la cessió d’ús d’espais de l’equipament 
docent Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil, per tal que el destinés a les 
activitats formatives del subcentre a Canet de Mar del Consorci Associat de la UNED de 
Terrassa. 
 
VII. Que mitjançant conveni signat el 16 de novembre de 2010, entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i la Diputació de Barcelona, s’establí un marc general de col·laboració entre 
ambdues institucions per a l’autorització d’ús de les sales i espais de l’edifici Central. 
 
VIII. Que ambdós convenis referenciats deixaran de tenir efectes a partir de la signatura 
d’aquest conveni. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni l’autorització d’ús, per part de la Diputació de Barcelona i a 
favor de l’Ajuntament de Canet de Mar (en endavant, Ajuntament), de determinats espais de 
l’edifici Central i de l’edifici Auxiliar de l’Escola de Teixits de Canet de Mar, per ubicar 
dependències administratives de l’Àrea d’Educació i de l’Àrea de Promoció Econòmica i 
Turisme d’aquest Ajuntament, així com per acollir activitats pròpies de caràcter social i 
associatiu, podent-se cedir, a aquest efecte, a entitats/associacions sense finalitat de lucre, 
partits polítics o agrupacions d’electors del municipi. La naturalesa jurídica d’aquests edificis 
és de domini públic afecte a un servei públic, els quals figuren inscrits a l’Inventari de Béns 
de la Corporació amb els codis d’actius F001027 i F001029, respectivament. 
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Segon.- Compromisos de les parts 
 
A. La Diputació de Barcelona es compromet a: 

 
1. Autoritzar l’ús exclusiu a l’Ajuntament dels espais següents:  

 
� Edifici Central, planta baixa (237,50 m2) 
� Edifici Auxiliar, planta baixa (119,21 m2) 

 
D’acord amb els plànols que s’adjunten com a annex I. 

 
2. Autoritzar l’ús compartit amb la Diputació de Barcelona dels espais següents: 

 
� Edifici Central, planta baixa (297,41 m2) 
� Edifici Central, planta primera (511,01 m2) 
� Edifici Central, planta segona (394,06 m2) 
� Edifici Auxiliar, planta baixa (31,24 m2) 

 
D’acord amb els plànols que s’adjunten com a annex I. 

 
3. Senyalitzar les ubicacions dels espais cedits en ús exclusiu a l’Ajuntament, tant a 

l’interior com a l’exterior d’aquest, d’acord amb la normativa que estableix la Diputació 
de Barcelona per als seus edificis. 

 
Tant els espais cedits exclusivament a l’Ajuntament com els espais compartits podran ser 
objecte de revocació o ampliació, mitjançant l’aprovació d’una addenda a aquest conveni. 

 
B. L’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a: 

 
1. Destinar els espais objecte d’autorització d’ús exclusiu de l’edifici Central per a acollir les 

dependències administratives de l’Àrea d’Educació i de l’Àrea de Promoció Econòmica i 
Turisme de l’Ajuntament. 

 
2. Destinar els espais objecte d’autorització d’ús exclusiu de l’edifici Auxiliar per acollir 

activitats pròpies de l’Ajuntament de caràcter social i associatiu, podent-se cedir, a 
aquest efecte, a entitats/associacions sense finalitat de lucre domiciliades a Canet de 
Mar, així com a partits polítics o agrupacions d’electors del municipi. L’Ajuntament de 
Canet de Mar informarà a la Diputació de Barcelona de les cessions i condicions de les 
mateixes. 

 
3. Utilitzar els espais objecte d’autorització d’ús compartit de l’edifici Central per a prestar 

els serveis que presten les Àrees d’Educació, Promoció Econòmica i Turisme, que 
actualment són els que es relacionen a continuació: Servei d’Escola d’Adults Maria Saus, 
Servei de Psicologia i Logopèdia, Servei d’Ocupació, Formació, Servei d’Empresa i 
Consum. 

 
4. Donar compliment a allò estipulat al Protocol que s’adjunta com a annex II a aquest 

conveni, pel cas que es vulgui cedir algun dels espais d’ús compartit a entitats de 
caràcter social/associatiu sense finalitat de lucre ubicades en el municipi de Canet de 
Mar. Si la cessió d’aquests espais suposa obrir o tancar el Recinte en horaris diferents al 
de les activitats desenvolupades en l’edifici Central, l’Ajuntament en serà el responsable.  

 
5. Assumir la gestió del servei de consergeria dels espais que siguin objecte d’utilització 

exclusiva per part de l’Ajuntament. 
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6. Fer una utilització del recinte comú de l’Escola de Teixits de Canet de Mar conforme a 
les directrius establertes a l’efecte per la Diputació de Barcelona. 

 
Ambdues entitats garantiran el pas a través de les zones d’accessibilitat destinades a 
persones amb mobilitat reduïda als usuaris dels espais. 
 
Tercer.- Termini, vigència i eficàcia del conveni 
 
L’autorització dels espais descrits al pacte segon tindrà una durada de quatre anys, a partir 
de la signatura d’aquest conveni, data en la qual estarà plenament vigent i desplegarà tots 
els seus efectes. 
 
Quart.- Contraprestació econòmica 
 
La present autorització d’ús dels espais descrits per part de la Diputació de Barcelona a 
favor de l’Ajuntament és gratuïta, de manera que no es fixa cap contraprestació econòmica. 
 
Cinquè.- Despeses  
 
La Diputació de Barcelona repercutirà a l’Ajuntament la part de les despeses dels espais 
objecte d’autorització d’ús, tant dels espais cedits com dels espais compartits, que puguin 
originar-se amb motiu d’impostos, tributs, contribucions i altres gravàmens, així mateix, 
repercutirà les despeses que puguin generar-se pels següents conceptes: reparacions 
ordinàries i despeses generals de l’immoble com ara, subministraments continus, neteja, 
manteniment preventiu i correctiu, vigilància, ascensor o enllumenat. 
 
S’estableix un criteri de distribució del total de les despeses del Centre que consisteix en un 
25% a càrrec de l’Ajuntament i un 75% a càrrec de la Diputació de Barcelona. Si al llarg de 
la vigència del conveni es modifiqués la distribució dels espais inicialment establerta es 
procedirà a recalcular els percentatges de distribució. A tal efecte, la Diputació de Barcelona 
emetrà, amb caràcter trimestral, la corresponent carta de pagament. 
 
Sisè.- Permisos i llicències 
 
Si per a l’exercici de les activitats per les quals s’efectua aquesta autorització d’ús fossin 
necessaris permisos, llicències o autoritzacions lliurades per altres administracions o ens 
públics seran tramitats per l’Ajuntament, el qual assumirà els costos corresponents. 
 
Setè.- Limitacions i condicionaments 
 
En cap cas l’Ajuntament podrà traspassar, llogar o alienar de qualsevol altra forma o amb 
objecte diferent del previst, els espais objecte d’autorització d’ús ni els drets que se li 
atorguen en aquest conveni, llevat del contemplat en el pacte segon. 
 
Així mateix, l’autorització d’ús recollida en els presents pactes resta sotmesa a la destinació 
prevista al pacte primer d’aquest conveni, de manera que no podran ser utilitzats amb 
finalitats diferents. 
 
Vuitè.- Obres menors 
 
L’Ajuntament no podrà fer cap tipus d’obra en els espais d’ús exclusiu sense l’autorització 
expressa de la Diputació de Barcelona, fora de petites reparacions de manteniment 
d’instal·lacions. La sol·licitud corresponent es gestionarà a través de l’Oficina de Patrimoni i 
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Gestió Immobiliària, previ informe favorable de la Subdirecció d’Edificació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Novè.- Reversió dels espais, d’obres i millores  
 
En el moment de resolució del conveni o d’acabament de l’autorització d’ús per la finalització 
del termini establert, aquests espais, d’acord amb els presents pactes, revertiran a la 
Diputació de Barcelona juntament amb totes les obres, instal·lacions i millores efectuades, 
restant obligat l’Ajuntament a restituir-los en adequat estat d’ús, incloses les instal·lacions, i 
d’acord amb les normatives i reglamentacions vigents en aquell moment. 
 
En el moment del lliurament dels espais, aquests i i totes les seves instal·lacions hauran 
d’estar en perfecte estat de manteniment i conservació d’acord amb les normatives i 
reglamentacions vigents en aquell moment. A aquest efecte, les parts signaran una acta de 
recepció dels espais. 
 
Desè.- Provisió de material 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar proveirà en els espais d’ús exclusiu tot el mobiliari i estris 
necessaris per al desenvolupament de les seves activitats, i el retirarà en un termini no 
superior als trenta dies després de l’extinció del conveni o finalització de l’autorització d’ús, 
passats els quals s’entendrà que tot allò no retirat resta en benefici i propietat de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Si la Diputació de Barcelona hagués de retirar l’esmentat mobiliari i estris girarà nota de 
càrrec de la despesa ocasionada a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Si en els espais d’ús compartit l’Ajuntament necessités material específic per al 
desenvolupament de les activitats serà proveït per aquest. 
 
Onzè.- Assegurances 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus 
administrativa, civil o penal pels fets que es puguin produir en els espais autoritzats a través 
d’aquest conveni que siguin objecte d’autorització d’ús exclusiu per part de l’Ajuntament, 
essent el responsable en els espais d’ús compartit, aquella Administració que estès utilitzant 
l’espai en el moment de produir-se l’incident. 
 
La Diputació de Barcelona té inclosa a la seva pòlissa d’assegurança de danys materials, la 
totalitat del capital corresponent al continent de l’edifici, i li repercutirà anualment a 
l’Ajuntament, la part proporcional de la prima referent als espais en els que s’autoritza l’ús 
exclusiu i la part dels que s’autoritza l’ús compartit.  
 
Pel que fa al capital corresponent al contingut de l’edifici, la pòlissa de danys materials de la 
Diputació de Barcelona, no donarà cobertura als béns propietat de l’Ajuntament que es 
puguin instal·lar, tant en les espais d’ús exclusiu, com en els d’ús compartit. 
 
Dotzè.- Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una comissió paritària de seguiment, formada per tres representants de 
cadascuna de les entitats signants. Aquesta comissió estarà presidida pel director del 
Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil; els acords de la Comissió es 
prendran per unanimitat  
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Correspondrà a la Comissió, entre d’altres, les funcions següents: 
 

a) Vetllar pel compliment del conveni. 
b) Fer el seguiment de les despeses del Recinte. 
c) Concretar l’ús dels espais a compartir entre ambdues entitats, per tal de fer possible la 

utilització intensiva dels mateixos; mitjançant l’aprovació d’un pla d’usos dels espais per 
cursos escolars. 

d) Resoldre les incidències que es puguin produir en l’execució del conveni. 
e) Vetllar pel satisfactori compliment del protocol a seguir per la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Canet de Mar davant la demanda d’un tercer d’utilització dels referits 
espais (que s’adjunta com a annex II) 

 
El seguiment del dia a dia anirà a càrrec d’un representant de la direcció del CRTTT-Escola 
de Teixits i un representant de l’Ajuntament, que informaran a la Comissió de Seguiment en 
la forma i condicions que la pròpia Comissió de Seguiment determini.  
 
L’esmentada Comissió de Seguiment es reunirà de forma ordinària una vegada a l’any 
abans de l’inici del curs escolar i de forma extraordinària sempre que qualsevol de les parts 
ho requereixi. 
 
Tretzè.- Extinció de convenis 
 
Amb la signatura d’aquest conveni es deixen sense efecte els convenis signats entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar l’1 d’abril de 2010 i el 16 de 
novembre de 2010.  
 
Catorzè.- Causes de rescissió 
 
El conveni podrà extingir-se per les causes següents: 

 
a) Per exhauriment de la seva vigència. 
b) Per resolució de mutu acord entre les parts. 
c) Per incompliment greu d’alguna de les obligacions de les parts. 
d) Per les restants causes que estiguin previstes a la normativa general i sectorial aplicable. 

 
Quinzè.- Jurisdicció competent  
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la 
seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. 
 
Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Quart.-  Facultar al president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies per a la signatura del conveni objecte del punt anterior entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, als efectes escaients. 
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Intervenció General 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
modificació del protocol complementari al Conveni t ipus sobre l’assumpció de 
funcions d’assistència en la gestió econòmica local  (ASGEL) per la Diputació 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: 
 
I.- ANTECEDENTS I MODIFICACIONS NORMATIVES 
 
D’acord amb allò previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (en endavant, LRBRL), el Ple de la Diputació de Barcelona 
reunit en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2005, va aprovar la realització de les 
actuacions d’assistència i cooperació local relatives a l’assumpció per la Diputació de 
Barcelona, de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (en endavant 
ASGEL), mitjançant l’institut jurídic de l’encàrrec de gestió per part d’aquells municipis 
de la província que ho decidissin (Acord núm. 50/05). 
 
En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun dels 
Ajuntaments que volguessin aprovar l’encàrrec de gestió en favor de la Diputació de 
Barcelona per a que aquesta dugués a terme les actuacions d’assistència i cooperació 
local que integren l’ASGEL. Aquest Conveni tipus fou publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de març de 2005. 
 
A l’acord tercer d’aquest acte s’aprovà també el protocol dels diferents serveis oferts, 
el qual, d’acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es configura 
com un complement del propi Conveni on es detallen l’abast i les característiques dels 
diferents serveis que integren l’ASGEL, tot contemplant el marc de funcionament de 
l’ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en aquell. 
 
En data de 25 de novembre de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
aprovà una modificació del protocol complementari a l’esmentat Conveni tipus, als 
efectes de regular, entre d’altres, el servei de recepció de factures per via electrònica 
(e.FACT). Aquest Acord (núm. 910/10) fou publicat al BOPB de 7 de desembre de 
2010. 
 
D’acord amb els punts 1) i 2) de l’apartat c) del protocol complementari, relatiu a la 
tramitació de les sol·licituds, “les actuacions incloses en l’ASGEL s’ofereixen als Ens o 
Organismes Locals de Municipis de fins a 20.000  habitants. No obstant, el suport a la 
gestió financera, la realització d’estudis econòmics i financers, d’estudis de 
comptabilitat analítica i les actuacions de formació podran ser sol·licitats per qualsevol 
Ens o Organisme Local de la Província de Barcelona. Per als Ens o Organismes 
Locals de Municipis de fins a 20.000 habitants, el fet d’aprovar el Conveni ASGEL amb 
Diputació, implica la petició del suport a la gestió comptable, llevat de notificació en 
sentit contrari per part de l’Ens o Organisme.” 
 
La recent aprovació de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i l’Ordre HAP/1782/2013, 
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de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model simplificat de 
comptabilitat local i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, 
aprovada per Ordre EHA/ 4040/2004, de 23 de novembre, que entraran en vigor l’1 de 
gener de 2015, comporta, entre d’altres, modificacions del programa informàtic de 
gestió comptable així com del model de gestió patrimonial de les Entitats Locals, 
essent necessari per a la majoria d’entitats locals portar a terme una anàlisi detallada 
de les implicacions que s’hi deriven, així com l’adaptació d’aquest model de gestió 
patrimonial i comptable als nous requeriments legals. 
 
Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (en endavant, LRSAL), així com d’altra normativa en l’àmbit de la gestió 
econòmica local,  els requeriments d’informació econòmica i financera als Ajuntaments 
i altres Ens locals de la província de Barcelona s’han vist considerablement 
incrementats, la qual cosa comporta de cara als Ajuntaments i Ens locals la necessitat 
de comptar amb més mitjans a fi de donar resposta als esmentats requeriments. 
 
L’article 36 de la LRBRL, el qual ha estat modificat per la LRSAL, defineix les 
competències pròpies de la Diputació. D’aquestes competències interessa ressaltar les 
següents:  
 
a) La coordinació dels serveis municipals entre si per a la garantia de la prestació 

integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència 
municipal.  

b)  L'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment 
els que tinguin menys capacitat econòmica i de gestió.  

c) La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si escau, 
supracomarcal i el foment o, si s’escau, la coordinació de la prestació unificada de 
serveis dels municipis del seu àmbit territorial respectiu.   

d) La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la 
planificació en el territori provincial, d'acord amb les competències de les altres 
administracions públiques en aquest àmbit.  

e) L'exercici de funcions de coordinació en els casos que preveu l' article 116 bis.  
f) Assistència en la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en 

període voluntari i executiu, i de serveis de suport a la gestió financera dels 
municipis amb una població inferior a 20.000 habitants.  

g) La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada 
en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants.  

h) El seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de la seva 
província. Quan la Diputació detecti que aquests costos són superiors als dels 
serveis coordinats o prestats per aquesta, ha d’oferir als municipis la seva 
col·laboració per a una gestió coordinada més eficient dels serveis que permeti 
reduir aquests costos.  

i)  La coordinació mitjançant conveni, amb la comunitat autònoma respectiva, de la 
prestació del servei de manteniment i neteja dels consultoris mèdics en els 
municipis amb una població inferior a 5.000 habitants. 



30/116 

A l'efecte del que disposen les lletres a), b) i c) de l'apartat anterior, la Diputació:  
 
a) Aprova anualment un pla provincial de cooperació a les obres i serveis de 

competència municipal, en l'elaboració del qual han de participar els municipis de la 
província.  

b) Assegura l'accés de la població de la província al conjunt dels serveis mínims de 
competència municipal i a la màxima eficàcia i economia en la prestació d'aquests 
serveis mitjançant qualssevol fórmules d'assistència i cooperació municipal. 
Amb aquesta finalitat, les diputacions podran atorgar subvencions i ajudes amb 
càrrec als seus recursos propis per a la realització i el manteniment d'obres i serveis 
municipals, que s’han d’instrumentar a través de plans especials o altres 
instruments específics.  

c) Garanteix l'exercici de les funcions públiques necessàries en els ajuntaments i els 
presta suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici de l'activitat 
duta a terme en aquestes matèries per l'Administració de l' Estat i la de les 
comunitats autònomes.  

d) Dóna suport als ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i la 
realització d'activitats materials i de gestió, i les assumeix quan aquells els les 
encarreguin.  

 
II.- MODIFICACIONS DEL PROTOCOL QUE ES PROPOSEN 
  
Els Ajuntaments i Ens locals, principalment aquells que tenen una població inferior a 
30.000 habitants, no disposen dels recursos necessaris per al compliment satisfactori 
de les obligacions derivades dels esmentats canvis normatius, i no obstant l’anterior, 
els municipis amb una població superior a 20.000 habitants no poden accedir als 
serveis que integren l’ASGEL.  
 
Davant les sol·licituds formulades pels municipis afectats, la Diputació considera 
oportú modificar el protocol complementari al conveni tipus, en el sentit d’incloure com 
a beneficiaris del servei ASGEL els municipis amb tram de població de 20.000 a 
30.000 habitants. Això comporta la modificació de l’apartat c).1 de l’esmentat protocol.   
 
Així mateix, es considera oportú introduir altres modificacions en el referit protocol, per 
a una millor clarificació de la seva aplicació. Concretament, s’introdueixen les 
modificacions següents: 
 
1ª) Modificació dels destinataris.  

 
S’incorpora una definició més precisa dels destinataris en el sentit que “l’Assistència a 
la Gestió Econòmica Local (per acrònim ASGEL) té per objectiu contribuir a la millora 
de la gestió econòmica municipal, per això posa a disposició dels Ajuntaments, 
Mancomunitats, Consells Comarcals, Consorcis i altres entitats locals amb seu a la 
província de Barcelona (en endavant, Ens Local) una sèrie de serveis que incideixen 
especialment en els sistemes d’informació de l’àmbit econòmic i financer.” 

 
 
 
 



31/116 

2ª) La realització d’estudis de cost dels serveis.  
 

En el seu anterior redactat, l’apartat 1.8 del protocol preveia la realització d’estudis de 
comptabilitat analítica. D’acord amb les noves orientacions de la LRSAL, en el protocol 
s’incorpora la previsió sobre la realització d’estudis de cost dels serveis. 
Concretament, “la realització d’estudis de cost dels serveis és una actuació que te per 
objecte  mesurar la capacitat de l’Ens Local  per mantenir els seus serveis, definir un 
conjunt de serveis o àmbits de serveis prestats pel mateix, i obtenir els costos directes 
i indirectes, així com els ingressos generats per cada un d’ells. Per a la realització 
d’aquest tipus d’actuació, és requisit que l’Ens Local hagi tancat la comptabilitat de 
l’exercici precedent abans del 31 de juliol, de l’any en que es realitza l’estudi, així com 
que faciliti el conjunt de dades no comptables adients per la seva elaboració.” 

 
3ª) Actualització de les modificacions del protocol, que hauran de publicar-se en el 
BOPB (apartat e). 
 
4ª) Supressió de les mencions a “Organisme/s” (apartats a); b) 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9; c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; i d) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 11 del protocol), i altres 
ajustos de detall. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’apartat 3.4 lletra i) de la Refosa núm. 1/2014, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret núm. 11876/13 de data 
11 de desembre de 2013 (publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 23 de desembre de 2013), correspon a la Junta de Govern l’aprovació de 
convenis marc o protocols generals. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la modificació del protocol complementari al conveni tipus sobre 
l’assumpció de funcions d’assistència a la gestió econòmica local (ASGEL), aprovat 
per la Junta de Govern en la sessió de 25 de novembre de 2010, i el text del qual fou 
publicat en el BOPB de 7 de desembre de 2010, amb l’objecte d’incloure com a 
beneficiaris de les actuacions dels punts 1.1 a 1.6 incloses en el protocol de l’ASGEL 
als municipis amb tram de població de 20.000 a 30.000 habitants, així com la resta de 
variacions esmentades a la parta expositiva, i tot quedant redactat el protocol com es 
transcriu a continuació:  

 
 “ Protocol del Conveni de l’assumpció de l’Assistènci a a la Gestió Econòmica Local 

(ASGEL) 
 
a) Consideracions generals 
 
L’Assistència a la Gestió Econòmica Local (per acrònim ASGEL) té per objectiu contribuir a 
la millora de la gestió econòmica municipal, per això posa a disposició dels Ajuntaments, 
Mancomunitats, Consells Comarcals, Consorcis i altres entitats locals amb seu a la 
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província de Barcelona (en endavant, Ens Local) una sèrie de serveis que incideixen 
especialment en els sistemes d’informació de l’àmbit econòmic i financer. 
 
La prestació d’aquests serveis comporta, sovint, la utilització de dades, per part de la 
Diputació de  Barcelona, que són propietat de l’Ens Local que rep l’actuació de suport. 
Aquestes dades estan, en ocasions subjectes a la llei de Protecció de Dades Personals, o 
són dades que tenen una rellevància per a l’Ens Local, fets que motiven a protegir-les amb 
un tractament especialment confidencial. 
 
El present protocol és complementari al Conveni ASGEL i regula el funcionament d’aquest 
serveis, considerant aquells aspectes que per motius pràctics no s’inclouen en el conveni. 
 
b) Serveis d’assistència prestats 
 
1. Constitueixen l’ASGEL els següents serveis d’assistència als Ens o Organismes locals : 
 
1.1 El suport a la gestió comptable 
1.2 El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT) 
1.3 El suport a la gestió financera 
1.4 El suport al tractament de l’inventari 
1.5 El suport en l’obtenció de costos de serveis 
1.6 El suport en matèria de subvencions 
1.7 La realització d’estudis econòmics i financers 
1.8 La realització d’estudis de cost dels serveis 
1.9 La formació i assessorament en matèries econòmica i financera 
 
1.1. El suport a la gestió comptable 
 
El suport a la gestió comptable consisteix en l’assessorament i assistència en matèria 
econòmica i comptable, per tal de generar una informació comptable el més acurada 
possible, dins dels terminis legalment establerts. Es facilita a l’Ens Local, accés als 
programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als servidors de la Diputació de 
Barcelona, mitjançant via telemàtica. És competència de l’Ens Local la introducció de les 
dades i operacions adients per mantenir la informació al dia. És competència de la Diputació 
de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit, en la forma d’utilitzar el 
programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades al mateix. 
 
1.2. El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT) 
 
El suport a la recepció de factures per mitjans electrònics permet la tramesa i facilita la 
gestió de factures electròniques provinents de qualsevol dels proveïdors de l’Ens Local. 
Aquest servei es regirà per les condicions de la prestació establertes en el conveni signat 
entre el Consorci AOC i la Diputació de Barcelona, vigent en cada moment. 
 
1.3. El suport a la gestió financera 
 
El suport a la gestió financera consisteix en l’assessorament i assistència en la contractació i 
gestió dels passius financers. Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per 
aquesta tasca, instal·lats als servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via 
telemàtica. És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients 
per mantenir la informació al dia. És competència  de la Diputació de Barcelona 
l’assessorament i assistència en aquest àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com 
el manteniment i salvaguarda de les dades associades al mateix. 
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1.4. El suport al tractament de l’inventari 
 
El suport a la gestió del tractament de l’inventari consisteix en l’assessorament i assistència 
en la gestió dels actius econòmics, la seva correspondència amb l’immobilitzat comptable, i 
la generació del compte patrimonial. Es facilita a l’Ens Local accés als programaris 
específics per aquesta tasca, instal·lats als servidors de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant via telemàtica. És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i 
operacions adients per mantenir la informació al dia. És competència de la Diputació de 
Barcelona l’assessorament i l’assistència en aquest àmbit, en la forma d’utilitzar el 
programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades al mateix. 
 
1.5. El suport en l’obtenció de costos de serveis 
 
El suport a l’obtenció del cost dels serveis consisteix en l’assessorament i assistència en el 
tractament de les despeses i  ingressos associats al servei públic, per tal d’obtenir el cost 
del servei prestat i el nivell de cobertura de l’ingrés, si és el cas. Es facilita a l’Ens Local, 
accés als programaris específics per aquesta tasca instal·lats als servidors de Diputació de 
Barcelona, mitjançant via telemàtica. És competència de l’Ens Local la introducció de les 
dades i operacions adients per mantenir la informació al dia. És competència de la Diputació 
de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit, en la forma d’utilitzar el 
programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades associades al mateix. 
 
1.6. El suport en matèria de subvencions 
 
El suport en matèria de subvencions consisteix en l’assessorament i assistència en la gestió 
de les subvencions concedides per l’entitat, facilitant la seva tramitació, control i seguiment i 
assolint la informació requerida per la Base Nacional de Subvencions en els formats adients. 
Es facilita a l’Ens Local, accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats als 
servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica. És competència de l’Ens 
Local la introducció de les dades i operacions adients per mantenir la informació al dia. És 
competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest àmbit, en 
la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades 
associades al mateix. 
 
1.7. La realització d’estudis econòmics i financers 
 
La realització d’estudis econòmics i financers són actuacions puntuals i concretes sobre les 
dades de l’Ens Local o entitats de la seva dependència. Aquestes actuacions es regulen per 
uns requeriments de col·laboració amb l’Ens Local sol·licitant que són lliurats en iniciar-se 
l’actuació. Dins d’aquest es contemplen: 

 
• Informe econòmic-financer. És un estudi referit al darrer exercici tancat i aprovat, orientat 

a valorar tècnicament la situació econòmica i financera de l’Ens Local, proposant-se 
possibles ajustaments als estats aprovats, per tal d’assolir una millora en l’aplicació de la 
normativa comptable de l’Ens Local. 

 
• Informe de Pla de viabilitat econòmica local. És un estudi ajustat a la normativa vigent, 

consistent en la proposta de mesures orientades a sanejar les finances de l’Ens Local i a 
mantenir els equilibris financers necessaris per assegurar la viabilitat econòmica a llarg 
termini.  

 
Si és necessari, l’estudi s’adapta per fer la funció d'un Pla Econòmic i Financer o d'un Pla de 
Sanejament, segons els casos, i s’orienta i assessora en la seva tramitació als efectes de la 
tutela financera. 
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Per la seva realització, cal disposar del tancament de l’exercici corresponent a l’any anterior 
a l’actual. En casos de Plans Econòmics i Financers derivats de l’aprovació del pressupost 
inicial, es podran elaborar, sense haver liquidat el pressupost anterior fins el 31 de març 
següent. 
 
1.8. La realització d’estudis de cost dels serveis 
 
La realització d’estudis de cost dels serveis és una actuació que te per objecte  mesurar la 
capacitat de l’Ens Local  per mantenir els seus serveis, definir un conjunt de serveis o 
àmbits de serveis prestats pel mateix, i obtenir els costos directes i indirectes, així com els 
ingressos generats per cada un d’ells. Per a la realització d’aquest tipus d’actuació, és 
requisit que l’Ens Local hagi tancat la comptabilitat de l’exercici precedent abans del 31 de 
juliol, de l’any en que es realitza l’estudi, així com que faciliti el conjunt de dades no 
comptables adients per la seva elaboració. 
 
Els estudis descrits als punts 1.7 i 1.8 no es poden sol·licitar exclusivament per a ens 
dependents de l’Ens Local, tot i que sí que es poden tractar dins d’estudis de tot el grup 
municipal. Un cop lliurats són propietat exclusiva de l’Ens Local que els sol·licita, sent 
l’Alcalde o President del mateix, o en qui ell delegui, l’únic possible receptor dels mateixos.  
 
1.9. La formació i assessorament en matèries econòmica i financera 
 
Les actuacions de formació i assessorament es consideren complementàries a totes les 
exposades, buscant assolir augmentar el nivell tècnic del personal de l’Ens Local, per tal de 
millorar la seva gestió comptable, econòmica i financera, a més d’avançar en l’aprofitament 
de les diferents actuacions que s’ofereixen. Aquestes actuacions estan dirigides 
exclusivament a personal administratiu, tècnic i responsables polítics adscrits als Ens Locals 
de l’Administració Local de la Província de Barcelona. 
 
c) Tramitació de les sol·licituds 
 
1. Les actuacions previstes en els punts 1.1 a 1.6 de l’apartat b) anterior s’ofereixen als Ens 
Locals de la Província de Barcelona, llevat dels Ajuntaments amb una xifra de població 
superior a 30.000 habitants. Pels Ens Locals que reuneixin els requisits per  a sol·licitar 
aquests serveis, el fet d’aprovar el Conveni ASGEL amb la Diputació, implica la petició del 
suport a la gestió comptable. Les actuacions previstes en els punts 1.7 a 1.9 de l’apartat b) 
anterior podran ser sol·licitades per qualsevol Ens Local. 
 
2. Les actuacions previstes en els punts 1.1 a 1.6 de l’apartat b) anterior es prestaran amb 
els programaris instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona. No obstant, els Ens 
Locals podran renunciar-hi, havent d’instal·lar els programaris en els ordinadors de les 
seves seus. En aquesta modalitat, el manteniment i la salvaguarda de dades associades 
serà a càrrec del propi Ens Local, i no seran d’aplicació els punts 6 i 7 de l’apartat c) i els 
punts 1 a 11 de l’apartat d) d’aquest Protocol. 
 
3. Quan l’Ens Local, havent aprovat el Conveni ASGEL, desitgi rebre suport en l’àmbit de la 
gestió financera, en el tractament de l’inventari, en l’obtenció de costos de serveis, al mòdul 
de tractament de les Subvencions i/o al servei de recepció de factures per via electrònica 
(e.FACT) sols caldrà que l’Interventor o Secretari – Interventor faci la sol·licitud per escrit o 
via correu electrònic al Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la Diputació de 
Barcelona. Un cop rebuda la petició el conveni inclourà les noves actuacions de suport, 
mentre l’Ens Local no notifiqui el contrari. 
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4. Pel que respecta al servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT), l’Ens 
Local, un cop efectuada la sol·licitud assenyalada el punt anterior, haurà de prendre l’acord 
administratiu corresponent, d’acord amb el model tipus de resolució aprovat per la Diputació 
de Barcelona, i trametre a la mateixa aquesta resolució conjuntament amb el justificant 
d’haver enviat, a través de l’EACAT, el formulari d’adhesió requerit pel consorci AOC, per tal 
de donar d’alta a l’Entitat sol·licitant d’aquest servei.  
 
Posteriorment i una vegada facilitat per Diputació de Barcelona l’enllaç electrònic 
corresponent, l’Ens Local es compromet a publicar aquest enllaç a la seva seu electrònica, 
cap a la bústia de lliurament de factures del  servei e.FACT, que garanteixi que qualsevol 
empresa proveïdora pugui enviar a l’organisme receptor factures en format electrònic. 
 
5. Quan un Ens Local vulgui sol·licitar un estudi d’àmbit econòmic i financer o de 
comptabilitat analítica caldrà adreçar la petició al President Delegat de l’Àrea de Govern 
Local, indicant el tipus d’estudi a realitzar. Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades 
rebudes de l’Ens Local, com al propi estudi resultant, el tractament confidencial i de 
protecció de dades, contemplats en el Conveni, tant si l’Ens ha aprovat el Conveni, com si 
no fos aquest el cas. 
 
6. Per a la realització de les actuacions lligades a la utilització de programaris informàtics, la 
Diputació de Barcelona facilitarà els accessos necessaris a l’Ens Local al/s programari/s 
adient/s, que compren/en mòduls i funcionalitats específiques per a la realització de les 
tasques incloses en les mateixes. El seu funcionament es regirà pel que figura en el punt 
posterior al present, d’aquest Protocol. 
 
7. L’Ens Local comunicarà per escrit al Servei d’Informàtica i Telecomunicacions de la 
Diputació de Barcelona, un o més responsables de l’aplicació de gestió d’usuaris SVUS, si 
aquests no existissin prèviament.  
 
Únicament els responsables de SVUS, mitjançant aquesta aplicació, estan habilitats per fer 
les peticions de les persones que podran accedir als diferents programaris proporcionats pel 
SAGEL. Aquesta petició es farà indicant les dades corresponents a la persona, el 
programari on han d’accedir i el grup de permisos segons els indicats a l’SVUS, pel 
programari corresponent. 
 
d) Obligacions inherents a la prestació dels servei s 
 
1. Correspon a l’Ens Local la introducció de les dades necessàries per la gestió adequada 
de cada àmbit, on rep l’assistència. 
 
2. Correspon a la Diputació de Barcelona, l’assistència i assessorament en el tractament de 
les dades, assegurar la seva salvaguarda, coherència i facilitar els processos necessaris pel 
correcte tractament i obtenció dels estats necessaris per la gestió de l’Ens Local.  
 
3. Correspon a l’Ens Local la realització del tancament de l’exercici comptable. És 
responsabilitat de l’Ens Local la informació continguda al sistema en el moment del 
tancament, i que generarà els estats comptables anuals. Un cop realitzat el tancament, no 
podrà anul·lar-se, ni modificar-se les dades que configuren els estats anuals. 
 
4. Correspon a la Diputació de Barcelona assegurar, especialment en el tancament, la 
coherència de dades i, per tant, la consistència dels estats anuals obtinguts. Diputació de 
Barcelona, facilitarà a l’Ens Local, de forma prèvia a la realització del tancament, un estat 
resum de les dades econòmiques i financeres més rellevants per tal de facilitar-li la seva 
tasca.  
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5. Si l’Ens Local procedeix a realitzar el tancament d’un exercici comptable sense previ avís 
als equips de suport del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local de la Diputació de 
Barcelona, aquesta restarà alliberada de les obligacions expressades en el punt anterior. 
 
6. La Diputació de Barcelona realitzarà còpies de seguretat periòdiques de les bases de 
dades per garantir-ne la integritat. La comesa d’aquestes còpies no podrà ser en cap 
moment una salvaguarda contra errors d’operatòria o d’enregistrament de les dades. 
 
7. A partir del 30 de setembre de cada exercici, es procedirà a renovar les bases de dades 
que estan a disposició de l’Ens Local, si aquest ha realitzat, abans d’aquesta data, el 
tancament de l’exercici anterior a l’any en curs. 
 
8. Quan l’Ens Local realitzi el tancament comptable d’un exercici amb data posterior al 30 de 
setembre de l’any següent, la renovació de bases es realitzarà a final de trimestre on ha 
realitzat el tancament. 
 
9. S’entén per renovació de bases de dades, la transferència a fitxers fàcilment 
consultables, de format PDF, de totes les dades comptables de l’exercici “n-2”, sent “n” el 
darrer exercici tancat, enviant-se, juntament amb una copia de la base de dades, a l’Ens 
Local pel seu arxiu en els ordinadors propis. A partir d’aquest moment, aquest exercici 
deixarà de ser consultable per via telemàtica. Així mateix es procedirà a instal·lar l’exercici 
“n+2”, en la xarxa telemàtica, per tal de poder elaborar el pressupost per part de l’Ens Local. 
 
10. Quan l’Ens Local tingui més de dos exercicis comptables sense tancar, anteriors a 
l’exercici en curs, se li comunicarà que disposarà de sis mesos per tancar l’exercici més 
antic. Si transcorregut aquest termini, no s’ha realitzat el tancament,  Diputació de Barcelona 
resta facultada a denunciar el Conveni amb aquest Ens Local, en base a la manca de 
compliment de les obligacions per part de l’Ens Local. 
 
11. La Diputació de Barcelona facilitarà a l’Ens Local, en la fase prèvia al tancament, la 
conciliació entre la comptabilitat i la informació continguda en les eines de suport a la gestió 
financera i al tractament comptable de l’inventari, si l’Ens Local ha optat per rebre suport en 
aquests àmbits. Quan això no sigui possible, per manca de col·laboració, de l’Ens Local, la 
Diputació de Barcelona restarà facultada a retirar el suport i els accessos per via telemàtica 
als programaris d’aquests àmbits a l’Ens Local. 
 
12. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de decidir en tot moment, quines són 
les millors eines i programaris a utilitzar per la realització de les diferents actuacions incloses 
en l’ASGEL, podent modificar-se o substituir-se qualsevol d’elles en tot moment, sense més 
limitació que la de facilitar formació adequada als usuaris, en el cas dels programaris que 
són d’accés per part del personal de l’Ens Local. 
 
13. La Diputació de Barcelona comunicarà anualment, de la forma que resulti escaient, 
l’oferta formativa de l’ASGEL, als efectes que els Ens Locals puguin fer una previsió de llurs 
recursos amb l’anticipació suficient. 
 
e) Modificacions del protocol 
 
Les modificacions del present protocol es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.”  

 
Segon.-  Publicar els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.  
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  
 

Servei de Teixit Productiu 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
liquidació del saldo sobrant del conveni de col·lab oració signat entre la 
Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya) per al desenvolupament del projecte pilo t de suport al creixement 
d’empreses amb alt potencial.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per dictamen número 442/12 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió data 12 de juliol de 2012, es va aprovar el conveni de col·laboració 
per al desenvolupament del projecte pilot de suport al creixement d’empreses amb alt 
potencial, amb un pressupost estimatiu de cent dotze mil cent vuitanta-quatre 
(112.184) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433A0/48900. 
 
Posteriorment, es va aprovar una addenda, per dictamen número 591/12 de la Junta 
de Govern de Barcelona, reunida en sessió data 11 d’octubre de 2012, per a 
l’increment del pressupost inicial en mil dos-cents vint-i-set (1.227) €, per un 
ajustament del tipus impositiu de l’IVA, elevant el pressupost estimatiu final a cent 
tretze mil quatre-cents onze (113.411) €. 
 
Un cop finalitzada l’execució del citat projecte pilot, i d’acord amb l’informe de 
pagament de la darrera aportació convinguda, emès a l’efecte amb data 11 de 
desembre de 2013, resta un saldo sobrant pendent de liquidar de quatre mil nou-cents 
setanta-un (4.971) €, segons desglossament de la despesa efectuada, especificat en 
el quadre següent: 
 

Tipus de despesa Import 
Pagament 1a. fase 20.000 € 
Pagament 2a. fase 40.000 € 
Pagament 3a. fase (inclou liquidació) 48.440 € 
Total 108.440 € 

 
Per tot l’exposat, el Servei de Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local , ha informat favorablement la liquidació del saldo sobrant del conveni 
de col·laboració per al desenvolupament del projecte pilot de suport al creixement 
d’empreses amb alt potencial.  
 
En relació al reintegrament a l’aplicació pressupostària de l’import del saldo sobrant de 
quatre mil nou-cents setanta-un (4.971) €, no procedeix fer cap regularització 
comptable perquè aquest import no serà incorporat al pressupost 2014 com a 
romanent, passant a economies de la corporació, a petició del Servei. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència per aprovar el conveni referit en el present Dictamen, tal 
com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de 
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competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 
2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre 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 la liquidació del saldo sobrant del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) 
per al desenvolupament del projecte pilot de suport al creixement d’empreses amb alt 
potencial, en els termes que figuren en el quadre següent: 
 

Objecte Consignació Despesa realitzada  Saldo sobrant 
Desenvolupament del 
projecte pilot de suport al 
creixement d’empreses 
amb alt potencial 

113.411  € 108.440 € - 4.971 € 

 
Segon.- Notificar aquesta resolució a PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya). 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
modificació de la minuta del conveni a subscriure a mb el Consell Comarcal del 
Tarragonès per al desplegament del sistema d’inform ació de serveis socials 
DIBA-HESTIA als Ens locals de la demarcació de Barc elona que ho sol·licitin.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i 
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14 de 
novembre de 2013, es va aprovar, per delegació de la presidència, la minuta del 
conveni a subscriure amb el Consell Comarcal del Tarragonès per al desplegament del 
sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA als ens locals de la demarcació 
de Barcelona. 
 
Reunides les dues parts, prèviament a la signatura del conveni, van acordar incorporar 
al redactat del mateix la necessitat no prevista, de la presència d’un tècnic del Consell 
Comarcal en les dependències de la Diputació per tal de donar suport a la 
implementació, desenvolupament i migració de dades de la plataforma DIBA-HESTIA i 
a que la Diputació es fes càrrec de les dietes i desplaçaments d’aquesta persona. 
 
Un cop efectuada l’aprovació de la minuta del conveni i davant la necessitat d’atendre 
les demandes dels Ens locals, en data 1 de desembre de 2013, es van iniciar les 
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actuacions objecte del conveni inclosa la presència en les dependències de la 
Diputació d’un tècnic del Consell Comarcal. 
 
En el càlcul efectuat de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona al conveni 
de referència, no es contemplava la presència tres dies setmanals d’un tècnic del 
Consell Comarcal en les dependències de la Diputació i per tant no s’havien previst les 
dietes i desplaçaments (Tarragona-Barcelona-Tarragona) d’aquesta persona, atès que 
la previsió inicial era que l’aportació dels mitjans humans i materials a efectuar pel 
Consell Comarcal fossin en les dependències del Consell Comarcal amb alguna 
presència puntual de personal del Consell en les dependències de la Diputació quan 
les circumstàncies així ho aconsellessin. 
 
Per aquest motiu es fa necessari incrementar la quantitat inicial de 150.000 € 
compromesa per la Diputació de Barcelona, en Quinze mil (15.000) €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/46595, per tal de donar cobertura a les 
despeses consistents en desplaçaments (quilometratge i peatges Tarragona-
Barcelona-Tarragona) i dietes del Sr. S. R. G., tècnic del Consell Comarcal del 
Tarragonès, per la seva presència, tres dies a la setmana i des de l’1 de desembre de 
2013 i fins el 31 de desembre de 2014, en les dependències de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la 
Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 
19 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Modificar els pactes segon, sisè i setè del conveni de col·laboració a 
subscriure entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Tarragonès per al 
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA als Ens locals 
de la demarcació de Barcelona que ho sol·licitin, la minuta del qual va ser aprovada 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 14 de 
novembre de 2013, d’acord amb el següent detall: 
 
Pacte segon:  
 
On diu: 
 

Segon.- Obligacions de les parts 
 
Les parts pacten complir els compromisos següents durant la vigència del conveni: 
 
Per part del Consell Comarcal del Tarragonès 
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- Assumir les funcions relatives a la configuració, adaptació, desplegament i administració 
del frontal web hestia.diba.cat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

correctiu com evolutiu durant la fase de desplegament. 
 
Ha de dir: 
 

Segon.- Obligacions de les parts 
 
Les parts pacten complir els compromisos següents durant la vigència del conveni: 
 
Per part del Consell Comarcal del Tarragonès 
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- Assumir les funcions relatives a la configuració, adaptació, desplegament i administració 
del frontal web hestia.diba.cat. 

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

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

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

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

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

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

vessant correctiu com evolutiu durant la fase de desplegament. 
- Establir la presència, de tres dies laborables setm anals les setmanes ordinàries ( de 

cinc dies laborables a Tarragona o Barcelona); i de  dos dies laborables en la resta 
de setmanes (sempre que la setmana tinguin com a mí nim tres dies laborables a 
Tarragona o Barcelona),  d’un tècnic del Consell Co marcal del Tarragonès en les 
dependències de la Diputació de Barcelona, per tal d’assessorar i donar suport al 
personal de la Diputació en les tasques d’implement ació, desenvolupament i 
migració de les dades de la plataforma DIBA-HÈSTIA.  S’entendrà acomplerta la 
jornada de prestació si aquesta té una durada mínim a de quatre hores, salvat que el 
temps requerit per la Diputació sigui menor. 

 La jornada màxima diària de prestació serà l’estab lerta i vigent al Consell Comarcal 
del Tarragonès, la qual inclourà el temps de despla çaments diaris fins a les 
dependències de la Diputació de Barcelona.      

- Sempre que sigui possible hi assistirà el Sr. S. R.  G., i quan sigui precisa la seva 
substitució per un termini superior a dos setmanes de prestació, s’haurà d’obtenir la 
conformitat en la substitució de la Diputació de Ba rcelona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

correctiu com evolutiu durant la fase de desplegament. 
 

Pacte sisè  
 

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

 
 IMPORT ORGÀNIC FUNCIONAL ECONÒMIC 
Exercici 2013 75.000€ 60100 231A0 46595 
Exercici 2014 75.000€ 60100 231 465 

 

Ha de dir:  
 

Sisè.- Finançament  
   
La present col·laboració comporta per a ambdues parts les obligacions establertes al pacte 
segon. No obstant això, donat que el Consell Comarcal del Tarragonès en els termes  
indicats en el pacte segon i tercer  haurà de destinar mitjans tècnics i humans específics per 
a l’evolució, desenvolupament i adaptació del programari a les necessitats dels ens locals 
de la demarcació de Barcelona, la Diputació de Barcelona efectuarà una aportació a les 
despeses  del Consell Comarcal del Tarragonès de Cent seixanta-cinc mil (165.000) €, de 
les quals Quinze mil (15.000) € aniran destinades a  donar cobertura a les despeses en 
concepte de dietes i desplaçaments (quilometratge i  peatges) del tècnic del Consell 
Comarcal del Tarragonès per la seva presència,  en les dependències de la Diputació 
de Barcelona durant el termini de prestació estable rt al pacte segon.  
 
Aquesta aportació resta supeditada a la prèvia presentació dels informes establerts al pacte 
setè i es desglossa de la manera següent: 

 
 IMPORT ORGÀNIC FUNCIONAL ECONÒMIC 
Exercici 2013 75.000€ 60100 231A0 46595 
Exercici 2014 90.000€ 60100 231 465 

 

Pacte setè  
 

On diu:  
 

Setè.- Pagament i justificació de la despesa 
L’adequada aplicació dels fons econòmics a la consecució dels objectius previstos en el 
present conveni, es verificarà mitjançant la presentació d’informes de justificació parcial de 
l’activitat que determinaran, a la vegada, els corresponents pagaments parcials. 
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Aquests informes hauran de ser emesos per la comissió tècnica de seguiment, quant 
aquesta s’hagi constituït formalment, o bé pel Consell Comarcal del Tarragonès on consti la 
conformitat del Gerent dels Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona. 
 
La data màxima de presentació del darrer informe serà el 31 de desembre de 2014. 
 
En cas que a la finalització de l’any 2013 la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. 

 
Ha de dir: 
 

Setè.- Pagament i justificació de la despesa 
 
L’adequada aplicació dels fons econòmics a la consecució dels objectius previstos en el 
present conveni, es verificarà mitjançant la presentació d’informes de justificació parcial de 
l’activitat que determinaran, a la vegada, els corresponents pagaments parcials. 
 
Es podran justificar les actuacions dutes a terme e ntre l’1 de desembre de 2013 i el 31 
de desembre de 2014. 
 
Aquests informes hauran de ser emesos per la comissió tècnica de seguiment, quant 
aquesta s’hagi constituït formalment, o bé pel Consell Comarcal del Tarragonès on consti la 
conformitat del Gerent dels Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona. 
 
La data màxima de presentació del darrer informe serà el 31 de març  de 2015. 
 
De la quantitat total compromesa per la Diputació d e Barcelona, quinze mil (15.000) €, 
hauran de justificar-se mitjançant informes, emesos  per la comissió tècnica de 
seguiment, quant aquesta s’hagi constituït formalme nt, o bé pel Consell Comarcal del 
Tarragonès on consti la conformitat del Gerent dels  Serveis de Benestar Social de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, on es faci constar els 
dies de presencia del tècnic pactat en la clàusula segona en les dependències de la 
Diputació de Barcelona. 
 
En cas que a la finalització de l’any 2013 la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. 

 
Segon.- Incrementar en quinze mil (15.000) €, les despeses compromeses en l’acord 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14 de novembre de 2013, 
pel qual s’aprovava la minuta del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona 
i el Consell Comarcal del Tarragonès per al desplegament del sistema d’informació de 
serveis socials DIBA-HESTIA als Ens locals de la demarcació de Barcelona que ho 
sol·licitin. 
 
Aquests Quinze mil (15.000) €, aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60100/231A0/46595 i condicionats a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 
4458. 
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Aquesta quantitat anirà destinada a les dietes i desplaçament (Quilometratge i 
peatges) del Sr. S. R. G., tècnic del Consell Comarcal del Tarragonès, per la seva 
presència, tres dies a la setmana, durant 52 setmanes, en les dependències de la 
Diputació de Barcelona, per tal d’assessorar i donar suport al personal de la Diputació 
en les tasques d’implementació, desenvolupament i migració de les dades de la 
plataforma DIBA-HÈSTIA. 
 
Tercer.- Formalitzar el conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Tarragonès per al desplegament del sistema d’informació de 
serveis socials DIBA-HESTIA als Ens locals de la demarcació de Barcelona que ho 
sol·licitin, la minuta del qual va ser aprovada per acord de la junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de 14 de novembre de 2013, amb les modificacions 
establertes a l’acord primer. 
 
Quart.-  Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.        
A. B. B, en resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX .- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 05/12/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. A. B. B. de la mateixa data en el qual es sol·licita 
autorització  per a la realització d’obres de substitució d'una tanca diàfana existent per 
una de nova i plantació de xipressos darrera de la mateixa tanca, a la carretera BV-
5108 del PK XX al PK XX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i 
Samalús (expedient núm. XXXX/XXXX). 
 

En data 11/02/2014 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. B. B. en data 05 de desembre de 2013 i d’acord 
amb el que disposen els articles 104.a i 104.e del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 

-  Serà totalment diàfana i s’instal·larà sobre piquets permetent-se un muret de 
fonament de 30 cm. d'alçada màxima. En cap cas, la tanca s’aproparà a la calçada 
de la carretera i es mantindrà a la distància de la existent. 

 

Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 



46/116 

manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 15,20 €, per concessió d'autoritzacions 
en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de tancaments diàfans sobre 
suports metàl·lics subjectats amb formigó. 
 
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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel Sr.       
A. B. B. en relació amb l’expedient número XXXX/XXXX. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. A. B. B., autorització d’obres de 
substitució d'una tanca diàfana existent per una de nova i plantació de xipressos 
darrera de la mateixa tanca., a la carretera BV-5108 del PK XX al PK XX, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús (expedient núm. XXXX/XXXX), 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons 
les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del 
present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 15,20 €, per 
concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de 
tancaments diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. A. B. B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
E. P. B, en resolució de l’expedient núm. XXXX/XXXX .- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 16/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. E. P. B. de data 21 de novembre de 2013 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a 
la carretera BV-2249 al PK XX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Gelida 
(expedient núm. XXXX/XXXX). 
 
En data 04/02/2014 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. E. P. B. en data 21 de novembre de 2013 i d’acord 
amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la 
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Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el 

paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de girs 
a l’esquerra. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la 

calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

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

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

 
- Es tancarà físicament l’accés principal actual a la finca i es restituirà la cuneta 

eliminant el tub existent en la mateixa. 
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El tancament de l’accés actual s’efectuarà modificant el mur existent. En cap cas 
mitjançant una barrera de seguretat. 

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’explanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
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l’explanació. 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’explanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es transcriu a la 
part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud formulada pel Sr. E. P. 
B. en relació amb l’expedient número XXXX/XXXX. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. E. P. B., autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2249 al PK XX, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Gelida (expedient núm. XXXX/XXXX), que s’hauran de dur 
a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. E. P. B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Desguaces La Cabaña, SL, en resolució de l’expedien t núm. 2014/512.-  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 21/01/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Desguaces La Cabaña, S.L. de data 17 de gener de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de rotonda a  la 
carretera BV-5159 entre els PK 5+588 i PK 5+648 (intersecció amb la ctra. BP-5002), 



52/116 

ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Vilanova del Vallès (expedient núm. 
2014/512). 
 
En data 10/02/2014 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 Desguaces La Cabaña, S.L. en data 17 de gener de 
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
- Es garantirà en tot moment que la definició geomètrica de la rotonda i de les seves 

trompetes de entrada i sortida, permetran tots els moviments de qualsevol tipus de 
vehicle amb seguretat i comoditat. A tal efecte el carril d’incorporació a la carretera 
BV-5159 haurà de disposar una amplada mínima de 5 metres i el de incorporació a la 
rotonda des de la carretera BV-5159 haurà de disposar una amplada mínima de 4,5 
metres, en la part que coincideix amb la illeta separadora. 

 
- Les illetes aniran amb vorada remuntable. El seu interior serà tal que no puguin anar 

elements a la calçada, com fulles i d’altres restes, i tampoc fang o terra en cas de ser 
trepitjada. La vorada serà de formigó i trepitjable. 

 
- El paviment de la carretera BV-5159 afectat per la construcció de la rotonda haurà de 

ser una secció 122 de la instrucció de carreteres 6.1.I.C., la capa de rodadura serà 
una BBTM 11b BM-3C amb àrid granític. 

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

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. S’haurà de preveure la reposició del ferm i tots 
els elements funcionals de la carretera BV-5159 en els trams fora del àmbit de les 
obres, que a resultin estat afectats per les mateixes. 

 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

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

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 
 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que, 

com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de 
perill. 

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

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. A part de la senyalització 
prevista a la documentació presentada, s’haurà de preveure a la carretera BV-5159 
una senyal R-301 de limitació de 70 Km/h. 
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- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 

 
- No es permetrà la aportació d’ aigües a la carretera BV-5159 des de la rotonda ni de 

la carretera BP-5002. 
 
- Es garantirà en tot moment el drenatge superficial de la calçada de la carretera BV-

5159. 
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni 
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un 
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- No es preveurà xarxes de serveis per sota de la calçada de la carretera BV-5159, els 

paral·lelismes de les conduccions elèctriques aniran preferentment fora del domini 
públic de la carretera, en cas que tècnicament sigui impossible, prèvia justificació 
davant aquesta Oficina Tècnica de Gestió d’infraestructures, es podrà ocupar el 
domini públic preferent en el metre més exterior respecte de la calçada de la 
carretera. 

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles, a tal efecte hauran d’ anar protegides 
per barrera de seguretat metàl·lica. 

 
- Es complirà amb l’ ordre circular 18/2004 criteris per a la instal·lació de sistemes de 

protecció de motoristes. 
 

Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- 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 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre 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 
Desguaces La Cabaña, S.L. en relació amb l’expedient número 2014/512. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Desguaces La Cabaña, S.L., 
autorització d’obres de construcció de rotonda a la carretera BV-5159 entre els PK 
5+588 i PK 5+648 (intersecció amb la ctra. BP-5002), ambdós marges, tram urbà, al 
terme municipal de Vilanova del Vallès (expedient núm. 2014/512), que s’hauran de 
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dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Desguaces La Cabaña, S.L., amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntame nt de Piera per a 
l’establiment d’un marc formal de col·laboració, en  ordre a la determinació de les 
obligacions respectives de cadascuna de les parts p er a l’execució, per part de 
la Diputació de Barcelona, de les obres del project e constructiu d’“Ampliació i 
condicionament de la vorera de la carretera BV-2243 , p.k. 0,200 al 0,450. T.M. 
Piera” (Codi: 3951_PC_01), i la determinació dels à mbits propis de conservació i 
explotació de les obres amb posterioritat a la seva  execució.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Atès que, en el terme municipal de Piera, la Diputació de Barcelona és l’administració 
titular de la carretera BV-2243, via que és gestionada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
Atès que en el tram de la carretera BV-2243 situat entre els carrers de T. Edison  i 
d’Àngel Guimerà, que es localitza al nord-est del nucli urbà del municipi de Piera, en 
les proximitats de l’estació ferroviària, la carretera passa per sota de la via del 
ferrocarril en el p.k. 0,300. 
 
Atès que, a petició de l’Ajuntament de Piera i amb l’objecte de millorar la seguretat 
viària en un punt de reduïda visibilitat de l’esmentat tram, l’Oficina Tècnica de Mobilitat 
i de Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis d’aquesta 
Diputació, ha redactat el projecte constructiu de les obres d’“Ampliació i 
condicionament de la vorera de la carretera BV-2243, p.k. 0,200 al 0,450. T.m. Piera” 
(Codi: 3951_PC_01), amb un pressupost total de 154.799,49 €, IVA inclòs, el qual 
contempla la realització de diverses actuacions de millora de la seguretat viària del 
citat tram de carretera, i que requereixen intervenir tant a la calçada com a la part 
confrontada a ella, de titularitat municipal. 
    
Atès que, amb l’objecte de regular la implementació per part de la Diputació de 
Barcelona i de l’Ajuntament de Piera de les actuacions necessàries per a l’execució de 
les obres, així com les seves competències respectives en ordre a la conservació i 
manteniment de les obres, una vegada executades, s’ha redactat la minuta d’un 



57/116 

conveni de col·laboració, a celebrar per ambdues administracions, el qual determina 
les obligacions respectives que assumeixen per arribar a la seva execució així com les 
seves obligacions de conservació i manteniment dintre de l’àmbit de l’obra executada, 
després que s’hagi procedit a l’execució i recepció de les obres, a executar per 
aquesta Diputació.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració que, a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha d’encarregar de la contractació de les 
obres del projecte constructiu, les quals s’executaran a càrrec de la pròpia Diputació, 
resulta procedent efectuar una retenció de crèdit per l’import total de 154.799,49 €, dels 
quals 122.563,97 €, corresponen al cost de l’actuació assumit per la Diputació, i 
32.235,52 € corresponen a l’aportació municipal, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona del present exercici 2014. 
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3. 4. i) 3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23/12/2013. 
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Vist el que es disposa a l’apartat 3. 4. i) 3) de l’esmentada Refosa 1/2014, pel que 
respecta a la competència que té la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per 
a l’aprovació de convenis específics per un import superior de 100.000 €.  
 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2014, el 
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda 
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Piera, amb la finalitat de regular les obligacions derivades 
de l’execució de les obres del projecte constructiu obres d’“Ampliació i condicionament 
de la vorera de la carretera BV-2243, p.k. 0,200 al 0,450. T.m. Piera” (Codi: 
3951_PC_01),  d’acord amb el text de la minuta de conveni que es transcriu a 
continuació: 
 

 (...) 
“ CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE P IERA SOBRE LES 
OBRES D’AMPLIACIÓ I CONDICIONAMENT DE LA VORERA  

DE LA CTRA. BV-2243, P.K. 0,200-0,450  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord 
amb la Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada en el BOPB de 
23/12/2013, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll 
i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, 
núm. 12577/13, de  16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria 
(mandat 2011-2015 III), publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
AJUNTAMENT DE PIERA, representat per l’Il.lm. Alcalde president de l’Ajuntament,  Sr. 
Jaume S. Guixà Soteras, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Núria Horcajo 
Martínez. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. En les carreteres de la titularitat de la Diputació de Barcelona, a càrrec de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, tant a les travesseres com a les zones urbanes, 
la conservació i l’explotació de la zona de domini públic exterior a la calçada correspon a 
l’Ajuntament una vegada s’ha fet efectiu el planejament d’acord amb el que estableix l’art. 
174 del Reglament General de Carreteres.  
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II. Pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques que 
corresponen a la Diputació de Barcelona. 
 
III. Amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat adequades als 
diferents usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els vianants i els ciclistes), 
les actuacions en zona urbana afecten, per norma general, tant als àmbits de conservació i 
explotació de la calçada com de la zona de domini públic i, per tant, els agents implicats són 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 
 
IV. El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de la 
Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc. 
 
V. La Diputació de Barcelona és titular de la carretera BV-2243, en el terme municipal de 
Piera, la qual és gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  
 
VI. A petició de l’Ajuntament de Piera, i amb l’objecte d’executar les actuacions necessàries 
per a l’ampliació d’una vorera actualment existent en el tram de la carretera BV-2243, entre 
els p.k. 0,200 i 0,450, que es localitza al nord-est del nucli urbà del municipi de Piera, en les 
proximitats de l’estació del ferrocarril, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, 
adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis ha redactat el projecte constructiu de les obres 
d’“Ampliació i condicionament de la vorera de la carretera BV-2243, p.k. 0,200 al 0,450. T.m. 
Piera” (Codi: 3951_PC_01), amb un pressupost total de 154.799,49 € (IVA inclòs), el qual 
contempla la realització de diverses actuacions de millora de la seguretat viària d’aquest 
tram, i que requereixen intervenir tant a la calçada com a la part confrontada a ella, de 
titularitat municipal. 
 
VII. Les actuacions objecte del projecte constructiu es duran a terme mitjançant un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Piera, en el qual es determinen les obligacions 
respectives de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, respecte a l’execució per part de 
la Diputació de les obres de l’esmentat projecte constructiu i es defineix l’àmbit de 
conservació i manteniment que quedarà de la competència respectiva de les dues 
administracions, una vegada executades les obres.  
 
VIII. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en 
executar les obres per a la millora de la seguretat viària i determinar els àmbits de 
conservació i explotació amb posterioritat a la realització de les obres.  
 
IX. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data ................................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de mutu acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte general del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Piera, en ordre a 
la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’execució de 
les obres del projecte constructiu d’“Ampliació i condicionament de la vorera de la carretera 
BV-2243, p.k. 0,200 al 0,450. T.m. Piera” (Codi: 3951_PC_01), i la determinació dels àmbits 
propis de conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
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Es valora l’import total de l’actuació en 154.799,49 € (IVA inclòs), amb el següent 
repartiment del seu cost entre ambdues parts: 

 
 

Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Piera 

Cost (IVA inclòs) 154.799,49 €  122.563,97 € 32.235,52 € 
 

Segon. Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 

 
- l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Ampliació i condicionament de la 

vorera de la carretera BV-2243, p.k. 0,200 al 0,450. T.m. Piera” (Codi: 3951_PC_01), 
redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, 
amb un import total de 154.799,49 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/61104 del Pressupost de l’exercici 2014 

  
- la contractació d’aquestes obres, i 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 

Un cop realitzades les obres de la seva competència, i dins de l’àmbit de les obres 
realitzades en execució del projecte constructiu, la Diputació de Barcelona només 
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical, des de l’acabament de les obres. 
 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 
L’Ajuntament de Piera es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en 
principi, en l’import de 32.235,52 €, si bé l’import de la baixa que resulti del procediment 
d’adjudicació de les obres es deduirà del referit import de l’aportació econòmica municipal.  
 
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament haurà de presentar davant de la Diputació de 
Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària del referit import de 
32.235,52 € per finançar la seva part de les obres. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al 
compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C 
XXXXXXXXXXX, en el termini d’un mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació 
a la notificació a l’Ajuntament de la liquidació dels treballs efectuats pel contractista. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Una vegada executades les obres del projecte constructiu, la conservació i el manteniment 
de la resta dels elements continguts en l’àmbit de les obres de referència no indicats en el 
Pacte Segon com atribuïts a la competència de la Diputació, correspondrà a l’Ajuntament, 
des de la finalització de les obres.  
 
Quart. Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots 
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de 
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la 
Diputació de Barcelona. 
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Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
 
Cinquè. Responsabilitat patrimonial 
 
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront 
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements dels 
quals n’assumeixin, respectivament, la conservació i el manteniment. 
 
Sisè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions. Una vegada aquestes executades, les obligacions 
previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra 
executada que s'han enumerat respectivament per a cadascuna de les parts, seran vigents 
segons els termes definits en els pactes anteriors. 
 
Setè. Causes de resolució del conveni 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al 
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta 
resolució serà automàtica i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 
Vuitè. Naturalesa del conveni  

 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre 
Jurisdiccional Contenciós Administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
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l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, 
en el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Piera: Jaume S. Guixà Soteras, Alcalde President; Núria Horcajo 
Martínez, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Joaquim Ferrer i Tamayo, 
Vicepresident 3er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                                             (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 154.799,49 €, dels quals 122.563,97 €, 
corresponen al cost assumit per la Diputació de l’actuació objecte de conveni, i 
32.235,52 € corresponen a l’aportació municipal, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2014. 
 
Tercer.-  Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Piera, 
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta 
resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació 
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la 
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part del 
legal representant i del fedatari de la Diputació, significant al citat Ajuntament que, per 
aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni no 
produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants.  
 
Quart.-  Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la resolució 
d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el seu 
moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de T ordera per a l’establiment 
d’un marc formal de col·laboració, en ordre a la de terminació de les obligacions 
respectives de cadascuna de les parts per a l’execu ció, per part de l’Ajuntament 
de les obres del projecte constructiu d’”Eixamplame nt de ponts i millora de 
l’itinerari de vianants a la carretera BV-5121 al T .M. de Tordera”, i la determinació 
dels àmbits propis de conservació i explotació de l es obres amb posterioritat a 
la seva execució.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
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de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2014, 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 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 
Ens destinatari Ajuntament de Tordera  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Eixamplament de ponts i millora de l’itinerari de v ianants a 
la carretera BV-5121 al T.M. de Tordera  

Codi XGL 14/X/101266 
Aportació de la Diputació 1.649.579,42 € 
 2014 1.649.579,42 € 

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

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

 
“PPllaa  ddee  ccoonncceerrttaacciióó  

Xarxa de Governs locals 
[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 1/2014, 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 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; 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 16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE TORDERA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Joan Carles Garcia i 
Cañizares, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Marta Portella i Nogué. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

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

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

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

 
IV. L’ Ajuntament de Tordera i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 

desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra “Eixamplament de ponts i millora 
de l’itinerari de vianants a la carretera BV-5121 al TM de Tordera”, amb un PEC de 
1.649.579,42 € (IVA inclòs), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat. 
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V. Aquest projecte aglutina dos actuacions consistents en l’eixamplament i millora dels 
paràmetres de traçat de la carretera actual, així com la construcció d’un itinerari de 
vianants i la millora dels accessos al tronc principal de la carretera. 

 
 L’objecte d’aquesta actuació és millorar la seguretat dels vianants entre el nucli de 

Tordera i el barri de Sant Pere, permetent l’accés a la zona esportiva ubicada a l’illa 
situada al centre del riu.  

 
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 Tordera 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 Tordera  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Eixamplament de ponts i millora de l’itinerari de v ianants a 
la carretera BV-5121 al TM de Tordera  

Codi XGL 14/X/101266 

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 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 
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Aportació de la Diputació 1.649.579,42 € (IVA inclòs)  
Periodificació 2014 1.649.579,42 € (IVA inclòs)  

Aplicació pressupostària G/50100/453A0/76240 .................. 520.131,15 €      
G/50100/453A1/76242  ...............1.129.448,27 € 

 
L’ aportació econòmica de la Diputació es desglossa de la manera següent: 

 
- 520.131,15 € corresponent al preacord del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
- 1.129.448,27 € amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 

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 

 
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”. 
 
L’Ajuntament de Tordera serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del projecte “Eixamplament de ponts i millora de l’itinerari de vianants 
a la carretera BV-5121 al TM de Tordera”, amb un pressupost d’execució per contracta de 
1.649.579,42 €. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a 
càrrec de l’Ajuntament de Tordera. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte, recaurà sobre l’aportació 
municipal (finançada amb un complement de preacords de meses de concertació), en el 
benentès que si aquesta és superior a l’aportació municipal (520.131,15) €, la diferència 
minvarà l’aportació de la Gerència de serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  
 
L’Ajuntament de Tordera no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni, sense el preceptiu 
informe de la Diputació de Barcelona, havent de presentar prèviament la seva sol·licitud 
davant la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
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 d’ aquells elements de la seva titularitat. La 
resta d’elements continguts en les obres de referència correspon a l’Ajuntament com a 
titular.   

 
4. 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” 
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5. Execució i justificació de despeses  
 
5.1. 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. 

 
5.2. 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.  
 
5.3. 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.  

 
5.4. 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. 
 
5.5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportacions 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. 

 
5.6. Quan es tracti de justificació 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 son 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. 

 
5.7. 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. 

 
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 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. 

 
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 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 dels 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 públique s 

 
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.- Autoritzar i disposar la despesa d’ un milió sis-cents quaranta-nou mil       
cinc-cents setanta-nou euros amb quaranta-dos cèntims (1.649.579,42) € que es farà 
efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A0/76240 520.131,15 € 
G/50100/453A1/76242 1.129.448,27 € 

 
del pressupost vigent de la Corporació, condicionada a l’efectivitat de la modificació de 
crèdit núm. 3/2014. 
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Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència,  aprovar en el marc 
del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, un con veni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Manlleu, en relació a les obres, a executar per l’ajuntament, del 
“Projecte executiu de rotonda a la cruïlla de la ca rretera B-522 amb la carretera 
BV-5224 i el carrer Cavalleria al T.M. de Manlleu”,  amb un pressupost de        
tres-cents quaranta-set mil vuit-cents quaranta-vui t euros amb seixanta-un 
cèntims (347.848,61)  €.-  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 la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que 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 1/2014, 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 de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Manlleu  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Projecte executiu de rotonda a la cruïlla de la car retera B-
522 amb la carretera BV-5224 i el carrer Cavalleria  al TM de 
Manlleu  

Codi XGL 14/X/101369 
Aportació de la Diputació 347.848,61 € 
 2014 347.848,61 € 

Àmbit de concertació 

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

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

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

 
“PPllaa  ddee  ccoonncceerrttaacciióó  

Xarxa de Governs locals 
[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 1/2014, 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 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; 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 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE MANLLEU, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Pere Prat i Boix, assistit 
per la secretària de l’ens, Sra. Maria Victòria Colom i Canal. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
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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 Manlleu i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 

desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra “Projecte executiu de rotonda a la 
cruïlla de la carretera B-522 amb la carretera BV-5224 i el carrer Cavalleria al TM de 
Manlleu”, redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
amb un PEC de 347.848,61 € (IVA inclòs) 

 
V. L’ objecte d’aquest projecte és definir un nou disseny de la cruïlla, per tal de millorar 

les condicions de creuament per als vianants i millorar l’ordenació del trànsit de 
vehicles privats motoritzats 

 
 L’actuació consisteix en l’execució d’una rotonda per tal de canalitzar tots els 

moviments  de la intersecció amb major seguretat . S’incorpora l’adequació dels 
itineraris i els passos de vianants necessaris per creuar les vies de manera accessible 
per facilitar el trànsit del vehicles pesants. 

 
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 Manlleu 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 Manlleu  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Projecte executiu de rotonda a la cruïlla de la car retera B-
522 amb la carretera BV-5224 i el carrer Cavalleria  al TM de 
Manlleu  

Codi XGL 14/X/101369 

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

Aportació de la Diputació 347.848,61 € 
Periodificació 2014 347.848,61 € 

Aplicacions pressupostàries G/50100/453A0/76240.......................... 100.000 € 
G/50100/453A1/76242.....................247.848,61  € 

 
L’ aportació econòmica de la Diputació es desglossa de la manera següent: 

 
- 100.000 € corresponent al preacord del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
 
- 247.848,61 € amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 

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 

 
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”. 
 
L’Ajuntament de Manlleu serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del “Projecte executiu de rotonda a la cruïlla de la carretera B-522 
amb la carretera BV-5224 i el carrer Cavalleria al TM de Manlleu”, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 347.848,61 €. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a 
càrrec de l’Ajuntament de Manlleu. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte, recaurà sobre l’aportació 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. No obstant això, quedarà 
com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final 
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d’Obra, per tal que, si fos necessari, serveixi per a cobrir les possibles desviacions 
sobrevingudes durant l’execució de les obres.  
 
L’Ajuntament de Manlleu no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni sense el preceptiu 
informe de la Diputació de Barcelona, havent de presentar prèviament la seva sol·licitud 
davant la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

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

 
4. 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” 

 
5. Execució i justificació de despeses  
 
5.1. 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. 

 
5.2. 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.  
 
5.3. 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.  

 
5.4. 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. 
 
5.5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportacions 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. 

 
5.6. Quan es tracti de justificació 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 son 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. 

 
5.7. 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. 
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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 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. 

 
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. 

 
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 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 dels 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. 
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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. 

 
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. 
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16. Relacions amb terceres administracions públique s 
 

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.- Autoritzar i disposar la despesa de tres-cents quaranta-set mil vuit-cents 
quaranta-vuit euros amb seixanta-un cèntims (347.848,61)€ que es farà efectiva amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A0/76240 100.000 € 
G/50100/453A1/76242 247.848,61 € 

 
del pressupost vigent de la Corporació. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteni ment d’equipaments i 
d’infraestructures, la formalització del conveni es pecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per a la ”Millora 
eficiència energètica d’equips tècnics d’edificis i  equipaments municipals al 
municipi”, d’import cent trenta-cinc mil set-cents noranta-nou euros amb 
cinquanta-un cèntims (135.799,51) €.-  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 
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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 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre 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 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Joan Despí  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Millora eficiència energètica d’equips tècnics d’ed ificis i 
equipaments municipals  

Codi XGL 13/X/100605 
Aportació de la Diputació 135.799,51€ 

2013  
2014 135.799,51€ 

2015                      

2016                      
Periodificació 

2017                      
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Àmbit de concertació 

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

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

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

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ......................................................, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre la delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència d’aquesta corporació de 14/02/2013 (núm. 882/13), publicat al BOPB de 
19/02/2013; assistit per la Secretaria delegada ........................................... en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2013 (núm. 
12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ, representat per ........................................, assistit 
per/per la secretari/ària de l’ens, ...................................................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

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

 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en 

matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de reposició 
d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu 
funcionament i disponibilitat. 

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

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

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

el text del qual va ser aprovat per Dictamen de Junta de Govern de data ............... 
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V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 

1. L’Ajuntament de Sant Joan Despí 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 Sant Joan Despí  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Millora eficiència energètica d’equips tècnics i d’ edificis i 
equipaments municipals  

Codi XGL 13/X/100605 

Àmbit de concertació 

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

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

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva.  

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

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

Aportació de la Diputació 135.799,51€ 
2013   
2014 135.799,51€ Periodificació 
2015                      

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

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, 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. 
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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. 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. 
 

Setè. 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. 
 
Vuitè. 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. 
 
Novè. 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. 

 
Desè. 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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Onzè. 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. 
 

Dotzè. 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. 
 
Tretzè. Relacions amb terceres administracions públ iques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Catorzè. Responsabilitat enfront tercers  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total de 135.799,51€, 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. 
 
22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteni ment d’equipaments i 
d’infraestructures, la formalització del conveni es pecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Ba ges, per a ”Implantar un 
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sistema de comptabilitat i gestió energètica i supo rt en matèria d’energia als 
ajuntaments”, d’import cent disset mil cent setze ( 117.116) €.- 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 
 

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 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 

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 de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Consell comarcal del Bages  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Implantar un sistema de comptabilitat i gestió ener gètica i 
suport en matèria d’energia als ajuntaments  

Codi XGL 14/X/100917 
Aportació de la Diputació 117.116€ 

2013                      

2014 35.000€ 
2015 41.058€ 
2016 41.058€ 

Periodificació 

2017                      

Àmbit de concertació 

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

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

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

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ........................................................... i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, 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 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de 
23/12/2013; assistit per la secretari/ària delegat/ada ............................................. en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2013 
(núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES, representat per ............................................, 
assistit per/per la secretari/ària de l’ens, .............................................................. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

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

 
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. 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 Acord de Junta de Govern de data ............... 

 
V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 

1. El Consell Comarcal del Bages 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 Consell Comarcal del Bages  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Implantar un sistema de comptabilitat i gestió ener gètica 
i suport en matèria d’energia als ajuntaments  

Codi XGL 14/X/100917 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

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

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

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva.  
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Segon. Obligacions de les parts 
 

1. Per part de la Diputació: 
 

La prestació del següent suport: 
 

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

Aportació de la Diputació 117.116€ 

2013                      
2014 35.000€ 
2015 41.058€ 
2016 41.058€ 

Periodificació 

2017                      
Aplicació pressupostària G/50500/172B0/76540 

      
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. 
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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. 
 
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 
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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. 

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

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

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de 35.000€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50500/172B0/76540, del vigent pressupost corporatiu i  unes 
despeses  de 41.058€ i 41.058€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries  
G/50500/172../765..dels pressupostos dels exercicis 2015 i 2016 respectivament, 
condicionada a l'existència de crèdit hàbil i suficient.  
 
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa, d’acord amb el següent detall: 
 

Anualitat 2014 Anualitat 2015 Anualitat 2016 
35.000€ 41.058€ 41.058€ 

 
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteni ment d’equipaments i 
d’infraestructures, la formalització del conveni es pecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Centelles,  per a la ”Climatització del 
teatre casal Francesc Macià del municipi”, d’import  cent trenta-vuit mil           
tres-cents vuitanta-un (138.381) €.-  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. 
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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 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 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 

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 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 
Ens destinatari Ajuntament de Centelles  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Climatització del teatre casal Francesc Macià  
Codi XGL 14/X/100831 
Aportació de la Diputació 138.381€ 

2013                      

2014 138.381€ 

2015                      

2016                      

Periodificació 

2017                      
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Àmbit de concertació 

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

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

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

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per .........................................................., i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, 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 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de 
23/12/2013; assistit per la secretari/ària delegat/ada ........................................... en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2013 
(núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE CENTELLES, representat per ..................................................., assistit 
per/per la secretari/ària de l’ens, ....................................................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

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

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

 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament de Centelles 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 Centelles  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Climatització del teatre casal Francesc Macià  
Codi XGL 14/X/100831 

Àmbit de concertació 

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

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

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva.  

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

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

Aportació de la Diputació 138.381€ 

2013                      
2014 138.381€ 

2015                      

2016                      

Periodificació 

2017                      
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. 
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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  

 
4. 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. 
 
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. 
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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, constitueixen la llei del present conveni. 

 
1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

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

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic  
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

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

  
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de 138.381€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50500/172B0/76240, del vigent pressupost corporatiu  
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Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Creació  d’equipaments i 
d’infraestructures, la formalització del conveni es pecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià  del Besòs, per a la ”Compra 
camió escombraries al municipi”, d’import tres-cent s mil (300.000) €.-  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: 
 
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 12.2 de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
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Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
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 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 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Adrià del Besòs  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Compra camió escombraries  
Codi XGL 14/X/ 101033 
Aportació de la Diputació 300.000€ 

2013                      

2014 300.000€ 

2015                      

2016                      

Periodificació 

2017                      

Àmbit de concertació 

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

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

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

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ........................................................., i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, 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 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de 
23/12/2013; assistit per la secretari/ària delegat/ada................................................................ 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 
16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS, representat per ............................................, 
assistit per/per la secretari/ària de l’ens, ...................................... 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
IV. 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 Acord de Junta de Govern de data .............. 

 
V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 

1. L’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i la Diputació de Barcelona subscriuen el 
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Adrià de Besòs  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Compra d’un camió d’escombraries  
Codi XGL 14/X/101033 

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” 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva.  

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

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

Aportació de la Diputació 300.000€ 

2013                      
2014 300.000€ 
2015       
2016       

Periodificació 

2017       
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”. 

 
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.  

 



101/116 

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. 
 
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. 
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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. 

 
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.  
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- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic  
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

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

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de 300.000€, 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. 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteni ment d’equipaments i 
d’infraestructures, la formalització del conveni es pecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Calaf, per  al ”Canvi de lluminàries a 
l’enllumenat exterior del municipi”, d’import dos-c ents mil (200.000) €.-  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. 
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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 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 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
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 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 
Ens destinatari Ajuntament de Calaf  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Canvi de lluminàries a l’enllumenat exterior de Cal af 
Codi XGL 14/X/100904 
Aportació de la Diputació 200.000€ 
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2013       
2014 200.000€ 
2015       
2016       

Periodificació 

2017       

Àmbit de concertació 

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

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

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

 
“ CONVENI ESPECÍFIC 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per .........................................................., i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, 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 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de 
23/12/2013; assistit per la secretari/ària delegat/ada ............................................ en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2013 
(núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE CALAF, representat per ........................................................., assistit 
per/per la secretari/ària de l’ens, ................................................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

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

 
  “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. 
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IV. 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  Acord de Junta de Govern  de data ........... 

 
V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 

1. L’Ajuntament 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 Calaf  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Canvi de lluminàries a l’enllumenat exterior de Cal af 
Codi XGL 14/X/100904 

Àmbit de concertació 

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

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

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva.  

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

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

Aportació de la Diputació 200.000€ 
2013       
2014 200.000€ 
2015       
2016       

Periodificació 

2017       
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. 
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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. 
 
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. 
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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). 
- 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 púb liques 
 
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 200.000€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50500/172B0/76240, del vigent pressupost corporatiu  
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Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Creació  d’equipaments i 
d’infraestructures, la formalització del conveni es pecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Navàs, per  a la ”Caldera de biomassa 
compartida per l’ajuntament i l’escola de música de l municipi”, d’import cent 
quaranta-tres mil cinc-cents seixanta-sis euros amb  seixanta-nou cèntims 
(143.566,69) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació: 
 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de 
noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 
12.2 e) de la Refosa 1/2014, 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. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i 
publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013. 
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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 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 
Ens destinatari Ajuntament de Navàs  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Caldera de biomassa compartida per l’ajuntament i l ’escola 
de música  

Codi XGL 14/X/101173 
Aportació de la Diputació 143.566,69€ 

2013       
2014 143.566,69€ 
2015       
2016       

Periodificació 

2017       

Àmbit de concertació 

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

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

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

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per .........................................................., i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, 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 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat     al         BOPB    
de  23/12/2013; assistit   per la secretari/ària delegat/ada................................................... en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 
16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE NAVÀS, representat per ................................................... assistit per/per 
la secretari/ària de l’ens, .............................................................. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
IV. 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 Acord de Junta de Govern de data ................ 

 
V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 

1.  L’Ajuntament de Navàs 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 Navàs  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Caldera de biomassa compartida per l’ajuntament i 
l’escola de música  

Codi XGL 14/X/101173 

Àmbit de concertació 

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

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

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

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

Aportació de la Diputació 143.566,69€ 
2013       
2014 143.566,69€ 
2015       
2016       

Periodificació 

2017       
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”. 

 
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. L’ens destinatari ha procedit, prèviament a la celebració d’aquest acte, a la 

presentació de la justificació en el moment de formalització de preacords, d’acord 
amb l’establert a les Instruccions de gestió. 

 
2. El termini d’execució de despesa comprèn des de l’1 de gener de 2012 al 31 de 

desembre de 2017.  
 
3.  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. 

 
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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Cinquè. Pagament  
 

1. La Diputació farà efectiu el pagament de la seva aportació en aprovar-se l’actuació. 
 
2. 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. 

 
3. En cas de renúncia, manca d’execució o manca de justificació, l’ens destinatari haurà 

de reintegrar o compensar els pagaments avançats per la Diputació. 
 
4.  L’últim pagament i, en tot cas, fins a un màxim del 25 per cent de l’aportació de la 

Diputació, queda condicionat a la presentació, per part de l’ens destinatari, de la 
documentació i certificacions relatives a la finalització de treballs o a la posada en 
funcionament de serveis. 

 
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. 
 
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. 
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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, constitueixen la llei del present conveni. 

 
1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

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

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic  
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

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

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de 143.566,69€, 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. 
 
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. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat Sr. Prat pregunta si, a l’igual que el diputat Sr. Combarros  ha substituït la 
Sra. Mireia Hernández com a representant de la Corporació a diversos organismes, se 
li delegaran també les competències que tenia l’anterior diputada en matèria de 
Cultura. 
 
El diputat Sr. García Cañizares respon dient que al llarg del dia d’avui es signarà el 
decret de delegació de competències. 
 
El diputat Sr. Prat diu que en relació amb el punt número 11 de l’Ordre del Dia, és a dir 
amb el Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una minuta de 
conveni d’autorització d’ús de determinats espais de l’Escola de Teixits de Canet de 
Mar, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, així com deixar sense efecte, a partir de 
la signatura del dit conveni, l’acord de la Junta de Govern de data 30 de gener de 
2014, pel qual s’aprova la convalidació de la pròrroga dels convenis de col·laboració 
formalitzats en dates 1 d’abril de 2010 i de 16 de novembre de 2010 entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar, tot respectant la relació entre ambdues 
institucions, vol, a la vista del que li han fet arribar des del territori i la comunitat 
educativa, manifestar el seu desacord, atès que no té vot en aquesta Junta de Govern. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les 
11 hores i 30 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 


