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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 12 DE JUNY DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 12 de juny 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 senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència del Vicepresident 
primer, senyor Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i 
Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart,  
senyor 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, Josep Salom i Ges, Ramon Riera i Bruch, senyora 
Mireia Solsona i Garriga, senyor Josep Oliva i Santiveri, i els diputats diputades amb 
veu però sense vot següents: senyors Gerard Ardanuy i Mata, Carles Combarros i 
Vilaseca, senyora Mercè Rius i Serra i senyor Ramon Castellano i Espinosa. 
 
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi 
Subirana i Ortells, Marc Castells i Berzosa, Joan Puigdollers i Fargas, Andreu Carreras 
i Puigdelliura, Josep Llobet Navarro, Arnau Funes i Romero i Pere Prat i Boix. 
 
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 29 de maig de 2014. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’informe 
relatiu a l’expedient de modificació d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària La Plana. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 512/11 interposat per D. A. G. 
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-
2411, com a conseqüència de l’existència d’una pedra a la via. 
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4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció núm. 3 de Vic, que condemna R. M. M. U. com a autora responsable d’un 
delicte contra la seguretat viària i a indemnitzar a la Diputació de Barcelona amb      
sis-cents quaranta euros amb nou cèntims (640,09) € pels danys causats a la carretera 
BV-5303. 
 
5.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 12 de maig de 2014, de 
compareixença com a perjudicada, davant el Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la 
Geltrú, en el procediment abreujat núm. 310/2011-CM que es tramita contra F. J. T. F., 
G. C. T. i Zurich Seguros, pels danys ocasionats a la carretera BV-2115, del terme 
municipal de Cubelles, com a conseqüència d’un accident de trànsit. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la relació 
d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les aportacions 
econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de la convocatòria 
20142014512000577B per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona, en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014). 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, en el marc del 
Protocol del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització 
del conveni específic de col·laboració en relació amb l’actuació “Manteniment 
Biblioteca d’Esparreguera”, a signar amb l’Ajuntament d’Esparreguera, per import de 
dos-cents trenta mil (230.000) €. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, en el marc del 
Protocol del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la formalització 
del conveni específic de col·laboració en relació amb l’actuació “Adequació de la 
biblioteca municipal de proximitat Volpelleres”, a signar amb l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, per import d’un milió  (1.000.000) €. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
9.- SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de dos-cents cinquanta-vuit mil cent 
setanta-dos euros amb vint-i-nou cèntims (258.172,29) € a l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2014. 
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10.- PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de cent dinou mil nou-cents catorze 
euros amb vuit cèntims (119.914,08) € a l'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del 
pressupost 2014. 
 
11.- SABADELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció per import de set-cents seixanta-vuit mil dos-cents seixanta-set euros 
amb setanta-un cèntims (768.267,71) € a l'Ajuntament de Sabadell a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 
2014. 
 
Caixa de Crèdit 
 
12.- CANYELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar 
l’actuació local “Pla inversió local 2014” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
13.- L'ESTANY.- 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 “L'Estany: història i natura” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
14.- VALLROMANES.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-vuit mil quatre-cents vuitanta-dos euros 
amb vuitanta cèntims (28.482,80) € per a finançar l’actuació local “Millora instal lacions 
esportives” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
15.- VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-cinc mil (85.000)€ per 
a finançar l’actuació local “Camí Roquetes i barri Rodes” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 
 
16.- VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta mil (90.000) € per a 
finançar l’actuació local “Vehicle policia i material brigada” al 0% d’interès i a retornar 
en 5 anualitats. 
 

17.- VIVER I SERRATEIX.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta mil vuit-cents cinquanta-un euros 
amb seixanta-cinc cèntims (170.851,65) € per a finançar l’actuació local “Local social i 
cultural” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 

FEDER 
 
18.- LA GRANADA.-  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 La Granada d’un import màxim de tres-cents vint-i-quatre mil         
cinc-cents noranta-cinc euros amb trenta-nou cèntims (324.595,39) €. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 

Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 

19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Órrius, en resolució de l’expedient núm. 2013/10152. 
 

20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2014/1039. 
 

21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Francisco Alberich, SA, en resolució de l’expedient núm. 2014/1335. 
 

22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Illa 
Crous, SL, en resolució de l’expedient núm. 2014/1365. 
 

23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles, en resolució de l’expedient núm. 2014/1834. 
 

24.- Dictamen que proposa aprovar una  autorització d’obres a favor del Sr. F. C. C., 
en resolució de l’expedient núm. 2014/2382. 
 

25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Orpí, en resolució de l’expedient núm. 2014/2629. 
 

26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Centre 
Excursionista Montserrat, en resolució de l’expedient núm. 2014/2648. 
 

27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. J. G. V., 
en resolució de l’expedient núm. 2014/3092. 
 

Convenis de col·laboració 
 

28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en el marc 
del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de les obligacions de les parts per a 
l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres de “Ramal d’enllaç amb el carrer 
Primer de Maig ctra. BV-2002. T.M. Sant Boi de Llobregat” i la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, per un 
import de cent vuitanta-dos mil vuit-cents set euros amb vuitanta-vuit cèntims 
(182.807,88) €. 
 

29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, en el 
marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment de les 
obligacions de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del 
“Projecte d’urbanització de la travessera urbana BV-4316. Àmbit central. T.M. Santa 
Eulàlia de Riuprimer” i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les 
obres amb posterioritat a la seva execució, per un import de cinc-cents cinquanta mil 
sis-cents trenta-quatre euros amb dos cèntims (550.634.02) €. 
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30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tiana, pel traspàs de la titularitat a 
l’Ajuntament d’un tram de la carretera BV-5008 i a la determinació de les obligacions 
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte 
d’urbanització de la connexió del Passeig de la Vilesa – Avinguda Albéniz. T.M. Tiana”, 
en el marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, per un 
import de dos-cents seixanta-nou mil set-cents quaranta-vuit euros amb vuitanta-sis 
cèntims (269.748,86) €. 
 
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tona, pel traspàs de la titularitat a 
l’Ajuntament d’un tram de la carretera BV-5303 i a la determinació de les obligacions 
de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres de “Millora de les 
cruïlles de la travessera amb la Plaça de l’Hostal i amb el carrer Torras i Bages”, en el 
marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i la definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, per un 
import de set-cents vuitanta-set mil noranta-cinc euros amb tres cèntims 
(787.095,03)€. 
 
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manlleu, per a l’establiment de les 
obligacions de les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres de 
“Construcció de rotonda de radi reduït al creuament de la carretera B-522 amb el 
Passeig del Ter a Can Molas” i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de 
les obres amb posterioritat a la seva execució, per un import de dos-cents trenta-nou 
mil cinc-cents seixanta-nou euros amb noranta-vuit cèntims (239.569,98) €. 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activi tats 
 
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’acord adoptat 
per la Junta de Govern de data 10 d’abril de 2014, núm. 152/14, de resolució del Fons 
per garantir el lloguer just de les borses de lloguer social, en el marc del Catàleg de 
serveis 2014 del Pla “Xarxa de Govern Locals 2012-2015”. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament de 
subvencions destinades a fomentar les instal·lacions tèrmiques de biomassa en l’àmbit 
dels espais naturals protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries-Savassona, 
Montnegre i el Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola, any 2014, per un import de cent 
mil (100.000) €.  
 
35.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’atorgament de 
subvencions a Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de 
Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a les 
activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, any 2014. 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 

36.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar l’aprovació de 
la pròrroga del termini d’execució i justificació del Programa anual per a l’any 2013 
entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el 
Corredor.  
 

37.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense efecte la 
convocatòria dels Premis de la Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de 
Barcelona (2014) aprovat per la Junta de Govern de data 24 d’abril de 2014, núm. 179, 
modificar les Bases específiques i aprovar nova convocatòria. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 29 de maig de 2014.-   Pel Sr. 
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del 
dia 29 de maig 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 de la Presi dència, l’aprovació de 
l’informe relatiu a l’expedient de modificació d’es tatuts de la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària La Plana.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 

Vist l’escrit de data 14 de maig de 2014 de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
La Plana, amb registre d’entrada a la Diputació de Barcelona de data 16 de maig de 
2014, pel que es sol·licita l’informe previ de la Diputació de Barcelona sobre la 
modificació d’estatuts de l’esmentada Mancomunitat. 
 

Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació en sentit favorable, amb 
observacions, a la modificació d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
La Plana. 
 

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 
3.4.j 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  

A C O R D S 
 

Primer.-  Aprovar l’informe favorable, amb observacions, emès per la Secretaria 
d’aquesta Corporació en relació amb l’expedient de modificació dels estatuts de la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, que es transcriu a continuació: 
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“ INFORME RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L A “MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA” 

 
Des de la Mancomunitat La Plana, constituïda pels Ajuntaments de Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Seva, Malla, Muntanyola, El Brull, Tona, Taradell, Balenyà, Sant Martí de 
Centelles, Aiguafreda, Folgueroles i Viladrau, s’ha tramés l’expedient relatiu a la modificació 
dels estatuts de la Mancomunitat, aprovat per l’Assemblea General de la Mancomunitat 
celebrada en la sessió ordinària del dia 2 d’abril de 2014, als efectes que per aquesta 
Corporació, entre d’altres, s’emeti el corresponent informe, amb caràcter previ a la remissió 
de l’acord als Ajuntaments membres de la Mancomunitat per a la seva respectiva aprovació. 
 
1) Disposicions legals  
 
D’acord amb el que disposen l’article 44.3.b i 44.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, en relació amb l’article 35.1.b), del Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de 
juliol i l’art. 35.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril (TRRL), el procediment d’aprovació dels estatuts de 
les mancomunitats vindrà determinat per la legislació de les comunitats autònomes i 
s’ajustarà en qualsevol cas a determinades regles entre les quals es disposa que la 
Diputació o Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el projecte 
d’estatuts de les mancomunitats. 
 
Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), ha 
suprimit la referència a la necessitat que la Diputació o Diputacions provincials afectades 
emetin informe previ sobre el projecte d’estatuts de les mancomunitats, que figurava a l’antic 
article 115.1.c), de la Llei municipal catalana. 
 
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i 
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la 
modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de 
les diputacions provincials interessats, ha estat també derogat expressament pel Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació 
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic, 
és de plena aplicació al present cas. 
 
2) Observacions a la proposta de modificació d’esta tuts  
 
D’acord amb el que s’infereix del dictamen de l’Assemblea General de la Mancomunitat, de 
data 2 d’abril de 2014, la present proposta de modificació d’estatuts s’efectua a 
conseqüència del mandat legal previst a la Disposició Transitòria onzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), quan 
disposa que les mancomunitats de municipis hauran d’adaptar els seus estatuts al que 
preveu l’art. 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL). 
 
L’esmentada Disposició Transitòria igualment assenyala que les mancomunitats de 
municipis estan orientades exclusivament a la realització d’obres i la prestació dels serveis 
públics que siguin necessaris per tal que els municipis puguin exercir les competències o 
prestar els serveis enumerats als articles 25 i 26 de la LBRL. 
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En aquest context la proposta de modificació dels estatuts de la Mancomunitat La Plana se 
centra en 2 preceptes, que seguidament es transcriuen i analitzen: 
 
a) Article 5 

 
 
“La Mancomunitat tindrà els següents fins. 
 
- La gestió de residus sòlids urbans: recollida i tractament de residus. 
 
- Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció a persones en situació 
o risc d’exclusió social. 
 
- Serveis funeraris. 
 
- Servei de neteja viària i de manteniment i condicionament de parcs i jardins públics.” 
 

 
A la vista de la proposta s’escau analitzar la legislació vigent per determinar la correcta 
adaptació dels estatuts al mandat legal que imposa la DT 11ª LRSAL. 
 
L’article 5 dels estatuts de la Mancomunitat estipula les finalitats pròpies d’aquesta, donant 
així compliment a un dels continguts mínims que han de tenir els estatuts de les 
mancomunitats de conformitat amb el que preveuen els articles 44.2 LBRL – objecte i 
competència-, 116.2.b) TRLMC – objecte i competències- i 36.4 TRRL – finalitats-.  
 
Es tracta, doncs, de determinar si l’objecte i competències de la Mancomunitat donen 
compliment a la LRSAL. 
 
L’article 5 dels estatuts destaca quatre apartats de competències municipals concretes a 
desenvolupar, entre d’altres: 
 
- Gestió dels residus sòlids urbans: recollida i tr actament de residus : està prevista 
literalment com a competència pròpia municipal a l’article 25.2.b) de la LBRL d’acord amb la 
redacció donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.l) del TRLMC. Igualment, pel que fa a la 
recollida de residus, és un servei d’obligatòria prestació a tots els municipis d’acord amb 
l’article 26.1.a) de la LBRL i 67.a) TRLMC; pel que fa al tractament de residus, és un servei 
d’obligatòria prestació a tots els municipis amb població superior als 5.000 habitants, d’acord 
amb l’article 26.1.b) de la LBRL i 67.b) del TRLMC. 
 
- Avaluació i informació de situacions de necessita t social i l’atenció a persones en 
situació o risc d’exclusió social : l’art. 25.2.e) de la LBRL en la redacció donada per la 
LRSAL recull la competència relativa a “l’evaluació i informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social”; paral·lelament 
l’art. 66.2 i 66.3.k) del TRLMC preveuen competències municipals en l’àmbit de la “cohesió 
social” i “la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials”, 
respectivament. Igualment, és un servei d’obligatòria prestació a tots els municipis amb 
població superior a 20.000 habitants, d’acord amb l’article 26.1.c) de la LBRL i 67.c) 
TRLMC; 
 
- Serveis funeraris : està prevista literalment com a competència pròpia municipal a l’article 
25.2.k) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.j) del 
TRLMC.  
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- Servei de neteja viària i de manteniment i condic ionament de parcs i jardins públics : 
el servei de neteja viària està previst com a “infrastructura viària i altres equipaments de la 
seva titularitat a l’art. 25.2.d) de la LBRL d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i 
literalment a l’art. 66.3.l) del TRLMC; el servei de manteniment i condicionament de parcs i 
jardins públics està previst a competència pròpia municipal a l’article 25.2.b) de la LBRL 
d’acord amb la redacció donada per la LRSAL i a l’art. 66.3.d) del TRLMC. 
 
Es constata que els quatre apartats de competències  municipals especificats tenen 
un reflex a l’article 25 de la LBRL i a l’art. 66 d el TRLMC. 
 
Altrament, pel que fa a la finalitat atribuïda a la Mancomunitat sobre la gestió dels residus 
sòlids urbans: recollida i tractament de residus , s’ha de recordar el següent: 
 
1r L’art. 26.2, 1r paràgraf de la LBRL prescriu que en els municipis amb població inferior a 
20.000 habitants serà la Diputació provincial o entitat equivalent la que coordinarà, entre 
altres, la recollida i tractament de residus sòlids.  
 
2n Tots els municipis que integren la Mancomunitat (detallats a l’inici del present Informe) 
tenen una població inferior a 20.000 h.  
 
3r Entre les previsions per a l’articulació de la coordinació de serveis per part de la Diputació 
es troba, precisament, la gestió a través de mancomunitats (art. 26.2, 2n paràgraf de la 
LBRL).  
 
b) Article 28 

 

 
La modificació dels estatuts de la Mancomunitat, inclosa la incorporació de nous 
municipis, s’efectuarà a proposta de l’Assemblea General i seguirà el procediment previst 
a les disposicions que la regulen de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim 
local, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula 
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya i del RD 2568/1986 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i tota 
aquella normativa bàsica que li sigui d’aplicació. 
 

 
La proposta de l’article 28 es troba en conjunt correcta, malgrat que es troben a faltar 
algunes referències legislatives d’aplicació al règim de la modificació dels estatuts de les 
mancomunitats, com ara el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. Això no obstant, es pot entendre 
que queden subsumides a la darrera frase del paràgraf quan s’indica “...i tota aquella 
normativa bàsica que li sigui d’aplicació”.  
 
Examinada la proposta de modificació d’estatuts tramesa, pel que fa exclusivament als dos 
preceptes objecte de modificació, i tenint en compte els comentaris efectuats, es troba 
correcta a judici de la sotasignada. 
 
3) Conclusió  
 
En conseqüència, sens perjudici de les precedents observacions, s’escau informar 
favorablement el contingut de la modificació de l’article 5 i l’article 28 dels estatuts de la 
Mancomunitat La Plana. 
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No obstant això la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j) de la refosa 
1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada en el BOPB, del 23 de desembre de 
2013, acordarà el que estimi pertinent.” 

 
Segon.-  Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària 
La Plana, pel seu coneixement i als efectes que s’escaiguin. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dicta da pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona, que desestima e l recurs núm. 512/11 
interposat per D. A. G.  contra la desestimació de la reclamació de responsa bilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats  de l’accident de trànsit que 
va tenir lloc a la carretera BV-2411, com a conseqü ència de l’existència d’una 
pedra a la via.-  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. 16 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 512/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per D. A. G. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 9 de setembre 
de 2011, que desestimava el recurs de reposició contra el decret que inadmetia la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent en relació amb els 
danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2411, a causa 
de l’existència d’una pedra a la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable  per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona, en el procediment 512/2011, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per D. A. G. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 9 
de setembre de 2011, que desestimava el recurs de reposició contra el decret que 
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inadmetia la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent en 
relació amb els danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera 
BV-2411, a causa de l’existència d’una pedra a la calçada, ja que no es donen els 
requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial i, en especial, la 
relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació, dicta da pel Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció núm. 3 de Vic, que condemna R. M. M. U. com a autora 
responsable d’un delicte contra la seguretat viària  i a indemnitzar a la Diputació 
de Barcelona amb sis-cents quaranta euros amb nou c èntims (640,09) € pels 
danys causats a la carretera BV-5303.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Vic ha dictat una sentència, en el 
judici ràpid núm. 41/2014, que condemna R. M. M. U. com a autora responsable d’un 
delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de l’alcohol, com a 
conseqüència 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 uns senyals de trànsit i les 
baranes de protecció de la carretera, propietat de la Diputació de Barcelona, causant 
uns danys valorats en 640,09 €. 
 
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 viària 
previst en l'article 379.2 del Codi penal, en la seva modalitat de conduir sota els 
efectes de l’alcohol. 
 
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 de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de 
Vic en el judici ràpid núm. 41/2014, que condemna R. M. M. U. com a autora 
responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de 
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l’alcohol, a diverses penes i a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la quantitat de 
sis-cents quaranta euros amb nou cèntims (640,09) € pels danys ocasionats, 
declarant-se la responsabilitat civil directa de la companyia Mussap, amb aplicació dels 
interessos legalment establerts. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de 
Vic als efectes legals oportuns. 
 
5.- Donar compte del decret de la Presidència, de d ata 12 de maig de 2014, de 
compareixença com a perjudicada, davant el Jutjat P enal núm. 2 de Vilanova i la 
Geltrú, en el procediment abreujat núm. 310/2011-CM  que es tramita contra        
F. J. T. F., G. C. T. i Zurich Seguros , pels danys ocasionats a la carretera BV-
2115, del terme municipal de Cubelles, com a conseq üència d’un accident de 
trànsit.-  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 Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, mitjançant Diligència d’Ordenació de 
data 9 d’abril de 2014, ha citat  la Diputació de Barcelona per comparèixer com a 
perjudicada  en el procediment abreujat núm. 310/2011-CM, que es tramita en aquell 
Jutjat contra Zurich Seguros, el senyor F. J. T. F. i la senyora G. C. T., amb motiu de 
l’accident de trànsit ocorregut el dia 12 de gener de 2006 a la carretera BV-2115 del 
terme municipal de Cubelles. 
 
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, com a perjudicada, en el procediment abreujat núm. 310/2011-
CM, que es tramita en aquell Jutjat contra Zurich Seguros, el senyor F. J. T. F. i la 
senyora G. C. T., amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 12 de gener de 
2006 a la carretera BV-2115 del terme municipal de Cubelles. 
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Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment  esmentat. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació de la 
relació d’accions seleccionades i de les desestimad es, així com de les 
aportacions econòmiques corresponents a les aprovad es, en resolució de la 
convocatòria 20142014512000577B per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva a entitats dels municip is de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació  al desenvolupament 
(2014).Gerència de Serveis de Biblioteques.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació va aprovar les Bases Reguladores i les Convocatòries per a l’atorgament 
de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014). 
 
En concret, es van aprovar quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions 
per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20142014512000573B); la segona, relativa 
a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi 
de la convocatòria: 20142014512000575B); la tercera, destinada a subvencions per a 
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 20142014512000577B), i la quarta, relativa a una subvenció per a 
donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20142014512000579B). 
 
El termini de presentació de sol·licituds per a les convocatòries 20142014512000573B, 
20142014512000575B i 20142014512000579B es va exhaurir el dia 7 d’abril de 2014 
i, per a la convocatòria 20142014512000577B, el dia 22 de març de 2014. 
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Segons l’establert a la Base 6 de les Bases Generals comunes a les quatre 
Convocatòries –en endavant Bases Generals–, en data 22 de maig de 2014 es van 
reunir els membres de l’òrgan col·legiat, vàlidament constituït de conformitat amb 
l’establert a l’article 12.5 de l‘Ordenança General de Subvencions, per tal de consensuar 
una proposta de concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria 
20142014512000577B per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament. Aquesta proposta es recull a l’acta de la reunió d’aquest òrgan, que 
s’acompanya i que s’eleva a aprovació mitjançant el present acte. 
 

Concretament, la proposta acordada per l’òrgan col·legiat contempla la valoració de 24 
sol·licituds, de les quals 7 es proposen per a selecció i 16 per a desestimació. També 
es deixa constància que 1 sol·licitud ha estat presentada fora de termini.  
 

II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 

1. Sobre la resolució de la convocatòria: 
- Bases Reguladores generals i específiques de les Convocatòries per a 

l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats 
dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament (2014). 

- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 
13, annex 1, de 15.01.2009). 

 
2. Sobre la competència de la Diputació: 

-  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Art. 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament. 
-  Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament. 
-  Art. 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Arts. 5 i 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

3. Sobre la competència orgànica: 
- És la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels 

presents acords, atesa la delegació realitzada per la Presidència mitjançant 
decret 20 de juliol de 2011 (núm. 7362/11) , tal com consta a l’epígraf 3.3.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. 11876/13, de data 11 de desembre 
de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013. 

 
En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, i declarar fora de 
termini l’acció presentada extemporàniament, en resolució de la convocatòria 
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20142014512000577B, emmarcada en la convocatòria general per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014); i ATORGAR les subvencions corresponents a les accions 
seleccionades, segons la proposta establerta en l’acta de l’òrgan col·legiat que 
s’acompanya, de data 22 de maig de 2014. 
 

 “1.- SUBVENCIONS ATORGADES 
 

Entitat  Acció  Concessió  

Farmacèutics Mundi Catalunya El Gènere com a condicionant en l'accés a la 
salut i als medicaments al món 8.403,94 € 

Fundació Solidaritat UB Mapamundi dels Drets Humans 13.500,00 € 

SETEM – Catalunya Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 11.520,00 € 

Associació RUIDO Photo 
Sensibilització, formació i exhibició als municipis 
de Barcelona sobre periodisme de Drets 
Humans a l'Amèrica Llatina 

8.081,10 € 

Fundació Tus Ojos La Província de Barcelona Roda Solidaritat 9.350,00 € 

Metges del Món – Catalunya I jo? Què puc fer? Reflexiona, implica't i actua 
per un món sense desigualtats, un món just 12.744,90 € 

Fundació Privada Catalana 
Akwaba 

#desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu 
per una ciutadania global – 1a. Fase 11.305,00 € 

 
2.- SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER LIMITACIONS PRESS UPOSTÀRIES 

 

Entitat  Acció  Import 
sol·licitat  

Fundació Privada Quepo HungerisNoGame: Erradicar la fam o arrelar-la? 14.829,45 € 

Fundació Universitat 
Internacional de la Pau 

Campanya de sensibilització i educació pel 
desenvolupament 2014 12.500,00 € 

Fundació per la Pau Per la pau, abolim les armes nuclears 9.013,81 € 

Centre d'Estudis per la Pau 
Josep Manuel Delàs Per un món sense armes 12.276,00 € 

Fiare Catalunya Els grups locals, motor de la banca ètica i 
ciutadana 14.060,00 € 

Comitè Català per als Refugiats 
ESCOLTEM ELS REFUGIATS D'AHIR I 
D'AVUI. Vivències i Experiències en primera 
persona 

10.656,10 € 

AVALON Iniciatives per a les 
associacions 

Repensant el present i futur de les ongds i 
entitats del tercer sector 9.500,00 € 

Assoc. IMAGO Barcelona 11es Jornades de Sensibilització: Construïm 
Biocivilització 12.000,00 € 

FETS – Finançament Ètic i 
Solidari 

Les finances ètiques una eina per combatre la 
creixent exclusió financera 14.260,00 € 

ASDHA - Assoc. per als Drets 
Humans a l'Afganistan 

Les noves tecnologies com a eina de treball en 
la promoció dels drets de les dones i noies: 
Afganistan com a punt de partida 

15.000,00 € 

Associació Petits Músics del Món Aprenem a cooperar 11.957,00 € 
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3.- SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER NO ARRIBAR A LA P UNTUACIÓ MÍNIMA  
 

Entitat  Acció  Import 
sol·licitat  

Associació Nuestra Aparente 
Rendición 

Presentació del projecte “Tú i yo coincidimos en 
la noche terrible” 15.402,00 € 

Fundació Privada Guné Euroafricans 10.470,00 € 

MEXCAT - A. Cultural Mexicano 
Catalana_ 

Pobles en risc d'exclusió a la riba mexicana del 
Pacífic 8.000,00 € 

Assoc. Club d'Emprenedors i 
Emprenedores Afrocatalanes 

Connexió Empresarial Catalunya – Àfrica 
(Projecte CECA) 14.500,00 € 

Associació Mares Mon Feltre per unir cultures 3.600,00 € 

 
4.-  SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI  

 
Entitat  Acció  

Coordinadora d’Associacions 
Senegaleses de Catalunya 

Migració. Codesenvolupament: Acció de la Diàspora en el canvi 
social 

 
Segon.-  Disposar, en relació a la convocatòria 20142014512000577B, les aportacions 
econòmiques que la Diputació de Barcelona efectuarà en cadascuna de les 
subvencions atorgades, pels imports indicats a la relació d’accions estimades de 
l’acord anterior. L’import total de les subvencions que s’atorguen és de setanta-quatre 
mil nou-cents quatre euros amb noranta-quatre cèntims (74.904,94) €, els quals seran 
satisfets de conformitat amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix 
a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i declarar-ne la 
plurianualitat, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març: 
 

� Cinquanta-dos mil quatre-cents trenta-tres euros amb quaranta-sis cèntims 
(52.433,46) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-48903 
del pressupost de despeses de l’exercici 2014 de la corporació;  

 
� Vint-i-dos mil quatre-cents setanta-un euros amb quaranta-vuit cèntims 

(22.471,48) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-143A0-489 del 
pressupost de despeses de l’exercici 2015 de la corporació. 

 
El pagament de les subvencions atorgades es farà de conformitat amb el disposat a la 
Base 13.2 de les Bases Generals comunes a les convocatòries per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014); i les despeses generades per les activitats subvencionades 
es justificaran en el termini i forma establertes en la seva Base 14 (AJG 41/14). 
 
Tercer.-  Alliberar, respecte de l’autorització de despesa de setanta-cinc mil (75.000) € 
realitzada com a conseqüència de l’aprovació de l’esmentada convocatòria, el saldo 
sobrant de noranta-cinc euros amb sis cèntims (95,06) €, dels quals   seixanta-sis 
euros amb cinquanta-quatre cèntims (66,54) € corresponen al pressupost de la 
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corporació per a l’anualitat 2014 i els altres vint-i-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims 
(28,52) € corresponen al pressupost de la corporació per a l’anualitat 2015, imports 
que finalment no s’han atorgat. 
 
Quart.-  Publicar la relació de subvencions atorgades al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 
 
Cinquè.-  Notificar els presents acords als interessats. 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, aprovar, en el marc 
del Protocol del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2012-2015,  la 
formalització del conveni específic de col·laboraci ó en relació amb l’actuació 
“Manteniment Biblioteca d’Esparreguera”, a signar a mb l’Ajuntament 
d’Esparreguera, per import de dos-cents trenta mil (230.000) €.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de 
Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació  “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
  
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Vist l’apartat 12.2.e.) de 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. 11876/2013 de data 11 de desembre 
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de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013,modificada parcialment 
per Decret de la Presidència núm. 2350/14 de data 27 de març de 2014 i publica en el 
BOPB de 3 d’abril de 2014. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’atorgament el 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 d'Esparreguera  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Manteniment Biblioteca d'Esparreguera  
Codi XGL 14/X/107436 
Aportació de la 
Diputació 

230.000€ 

2013       
2014 100.000€ 
2015 130.000€ 

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: 
 

“ ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras 
President de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, 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, modificada parcialment per Decret de la 
Presidència núm. 2350/14 de data 27 de març de 2014 i publica en el BOPB de 3 d’abril de 
2014; assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon,  en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2014 (núm. 
12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA, representat per l’Alcalde President, Il·lm. Sr. Joan-
Paül Udina Tormo, assistit pel secretari de l’ens Sr. Josep Fernández Ferran.  
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

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

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

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d’equipaments i 
infraestructures, amb l’objectiu d’0ptimizar-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 la Junta de Govern de data <data>. 

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

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

PACTES 
 
Primer.-   Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament d’Esparreguera 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 d’Esparreguera 
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Manteniment Biblioteca d’Esparreguera 

Codi XGL 14/X/107436 

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 230.000€ 

2013                      
2014 100.000€ 
2015 130.000€ 

2016                      
Periodificació 

2017                      
Aplicació pressupostària G/13200/332A0/76240 

 
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.  

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.  
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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.- 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. 
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2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 

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

 
Onzè.-  Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-   Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,  
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Dotzè.- Marc normatiu 
1.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el 
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni. 

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

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

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

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- 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 pú bliques 
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.” 
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de dos-cents trenta mil (230.000) € , amb la 
següent periodificació i aplicació pressupostària: 
 

 
Les despeses imputades a pressupostos d’exercicis futurs resten condicionades a la 
seva aprovació i existència de crèdit. 
 
Quart.-  Declarar la plurianualitat de la despesa que comporta l’aprovació de 
l’atorgament d’aquest ajut econòmic, ja que estén els seus efectes econòmics a 
l’exercici 2015, d’acord amb el següent detall:  
 

Anualitat 2014 Anualitat 2015 
100.000€ 130.000€ 

 
Cinquè.- Disposar l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de 
gestió d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.-  Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, aprovar, en el marc 
del Protocol del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2012-2015 , la 
formalització del conveni específic de col·laboraci ó en relació amb l’actuació 
“Adequació de la biblioteca municipal de proximitat  Volpelleres”, a signar amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per import d ’un milió (1.000.000) €.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i 
Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació 
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc 
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació  “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l’ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu del serveis. 
  

  Pressupost 2014 Pressupost 2015 TOTAL 
Aportació 
Diputació 

100.000 € 130.000 € 230.000 € 

Aplicació 
pressupostària 

G/13200/332A0/76240 G/13200/332/762  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

24/141 

En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens destinatari ha acreditat les condicions 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), 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. 11876/2013 de data 11 de desembre 
de 2013, i publicada en el BOPB de data 23 de desembre de 2013, modificada 
parcialment per Decret de la Presidència núm. 2350/14 de data 27 de març de 2014 i 
publicada en el BOPB de 3 d’abril de 2014. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents    
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’atorgament el 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 Cugat del Vallès 
NIF XXXXXXXXX 
Actuació “Adequació de la biblioteca municipal de proximitat Volpelleres” 
Codi XGL 14/X/103464 
Aportació de la 
Diputació 1.000.000 € 

2013  
2014 1.000.000€ Periodificació 
2015                      

Àmbit de concertació 

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

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

 
Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
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“ ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras 
President de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, 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, modificada parcialment per Decret de la 
Presidència núm. 2350/14 de data 27 de març de 2014 i publica en el BOPB de 3 d’abril de 
2014; assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon,  en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2014 (núm. 
12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, representat per l’Alcaldessa Presidenta, 
Il·lma. Sra. Mercè Conesa Pagès, assistit pel secretari de l’ens Sr. Josep M. Rigau Caixes.  
 
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 la Junta de Govern de data <data>. 

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

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

PACTES 
 
Primer.-   Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

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

relació a l’actuació següent: 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
NIF XXXXXXXX 
Actuació Adequació de la biblioteca municipal de proximitat Volpelleres 
Codi XGL 14/X/103464 

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 1.000.000€ 

2013                      

2014 1.000.000€ 

2015                      

2016                      

Periodificació 

2017                      
Aplicació pressupostària G/13200/332A0/76240 

 
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. 
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2.  Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre 
de 2017, termini d’execució de l’actuació.  

3.  La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de 
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica 
de la Diputació.  

4.  El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de 
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.  

5.  Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins 
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries, 
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui. 

6.  Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última 
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de 
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada, 
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a 
la reducció operada. 

7.  Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

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

justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats. 
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació 

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

3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, 
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments. 

 
Sisè.- Gestió i aplicació de romanents  
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap 
cas es superarà l’anualitat 2017. 
 
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. 
 

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 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. 
 
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.” 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa d’un milió (1.000.000) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/13200/332A0/76240 del vigent pressupost corporatiu. 
 
Quart.-  Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Programació 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, concedir una 
subvenció per import de dos-cents cinquanta-vuit mi l cent setanta-dos euros 
amb vint-i-nou cèntims (258.172,29) € a l'Ajuntamen t de Sant Feliu de Llobregat 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.  
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentà en data 15 d'abril de 2014 una 
sol·licitud d'un préstec de 1.894.620 € 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 Feliu de Llobregat. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.894.620 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
1.894.620€ amb una subvenció d’import de 258.172,29 €, 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 dos-cents cinquanta-vuit mil cent setanta-dos euros 
amb vint-i-nou cèntims (258.172,29) € a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per 
subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 15 d'abril de 2014, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/76200. 
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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 Feliu de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de cent dinou mil nou-cents ca torze euros amb vuit 
cèntims (119.914,08) € a l'Ajuntament de Palau-Soli tà i Plegamans, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per fin ançar 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. 
 
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). 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

32/141 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans presentà en data 4 d'abril de 2014 una 
sol·licitud d'un préstec de 880.000 € 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 Palau-solità i 
Plegamans. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 880.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 880.000 € 
amb una subvenció d’import de 119.914,08 €, 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 cent dinou mil nou-cents catorze euros amb vuit 
cèntims (119.914,08) € a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per subsidiar el 
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 4 d'abril 
de 2014, 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 Palau-solità i Plegamans, 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. 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de set-cents seixanta-vuit mil  dos-cents seixanta-set euros 
amb setanta-un cèntims (768.267,71) € a l'Ajuntamen t de Sabadell a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per fin ançar les inversions del 
pressupost 2014.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

33/141 

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. 
 
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 Sabadell presentà en data 30 d'abril de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 6.000.000 € 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 Sabadell. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 6.000.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
5.638.000€ amb una subvenció d’import de  768.267,71 €, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

34/141 

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 set-cents seixanta-vuit mil dos-cents seixanta-set 
euros amb setanta-un cèntims (768.267,71) € a l'Ajuntament de Sabadell per subsidiar 
el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 30 
d'abril de 2014, 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 Sabadell, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 

12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.00 0) € per a finançar l’actuació 
local “Pla inversió local 2014” al 0% d’interès i a  retornar en 10 anualitats, 
l’Ajuntament de Canyelles.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent:  
 

La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Canyelles, presentada en 
data 19/5/2014 per finançar la inversió “Pla inversió local 2014” 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 Canyelles  
Actuació:  Pla inversió local 2014 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 29/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
13.- 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 “L'Estany: història i natura” al 0 % d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de l’Estany.-  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 
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 

Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de l'Estany, presentada en data 
12/5/2014 per finançar la inversió “L'Estany: història i natura” 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 l'Estany  
Actuació:  L'Estany: història i natura 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 24/2014 

 
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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14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import vint-i-vuit mil quatre-cen ts vuitanta-dos euros amb 
vuitanta cèntims (28.482,80) € per a finançar l’act uació local “Millora 
instal·lacions esportives” al 0% d’interès i a reto rnar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Vallromanes.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vallromanes, presentada en 
data 19/5/2014 per finançar la inversió “Millora instal lacions esportives” 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:  
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Ens local:  Ajuntament de Vallromanes  
Actuació:  Millora instal lacions esportives 
Import crèdit:  28.482,80 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 27/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-vuit mil quatre-cents vuitanta-dos 
euros amb vuitanta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import vuitanta-cinc mil (85.000) € per a finançar l’actuació local 
“Camí Roquetes i barri Rodes” al 0% d’interès i a r etornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, 
presentada en data 15/5/2014 per finançar la inversió “Camí Roquetes i barri Rodes” 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 
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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 Vilanova del Vallès  
Actuació:  Camí Roquetes i barri Rodes 
Import crèdit:  85.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 26/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-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.  
 
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import noranta mil (90.000) € per  a finançar l’actuació local 
“Vehicle policia i material brigada” al 0% d’interè s i a retornar en 5 anualitats, a 
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, 
presentada en data 15/5/2014 per finançar la inversió “Vehicle policia i material 
brigada” 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 Vilanova del Vallès  
Actuació:  Vehicle policia i material brigada 
Import crèdit:  90.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 25/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de noranta 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.  
 
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent setanta mil vuit-cent s cinquanta-un euros amb 
seixanta-cinc cèntims (170.851,65) € per a finançar  l’actuació local “Local social i 
cultural” al 0% d’interès i a retornar en 10 anuali tats, a l’Ajuntament de Viver i 
Serrateix.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat 
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent:  
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Viver i Serrateix, presentada 
en data 7/4/2014 per finançar la inversió “Local social i cultural” 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 Viver i Serrateix  
Actuació:  Local social i cultural 
Import crèdit:  170.851,65 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 8/2014 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta mil vuit-cents cinquanta-un 
euros amb seixanta-cinc cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, una línia de 
préstecs-pont del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més 
a l’Ajuntament de La Granada d’un import màxim de t res-cents vint-i-quatre mil 
cinc-cents noranta-cinc euros amb trenta-nou cèntim s (324.595,39) €.- 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. 
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L’Ajuntament de la Granada presentà en data 16/04/2014 una sol·licitud d'una línia de 
préstecs-pont de 324.595,39 € 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 la Granada atorgant una 
línia de préstecs-pont  d’un import màxim de 324.595,39 € que amb caràcter limitatiu 
es distribueix tal com s’especifica a continuació: 
 

Anualitat 2012              ---          € 
Anualitat 2013              ---          € 
Anualitat 2014 324.595,39 € 
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 la Granada d’un import 
màxim de 324.595,39 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a 
continuació: 

 
Anualitat 2012              ---          € 
Anualitat 2013              ---          € 
Anualitat 2014 324.595,39 € 
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 la Granada, 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. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Órrius, en resolució de l’expedient núm. 2013/10152.-  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 11/12/2013 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Òrrius de data 19 de novembre de 2013 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de col.locació d'un mirall per 
millorar la visibilitat del carrer l'Alzinar per accedir a la carretera BV-5106, al PK 5+510, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Òrrius (expedient núm. 
2013/10152). 
 
En data 22/01/2014 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 l’Ajuntament d'Òrrius en data 19 de novembre de 
2013 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés el motiu que justifica la seva 
instal·lació. L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de 
conservació deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de 
seguretat viària o per perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
Condicions generals 

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

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

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

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

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

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

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

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

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 

- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 

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

 

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

 

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

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

la carretera. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 

Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 
l’Ajuntament d'Òrrius en relació amb l’expedient número 2013/10152. 
 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Òrrius, autorització 
d’obres de col.locació d'un mirall per millorar la visibilitat del carrer l'Alzinar per accedir 
a la carretera BV-5106, al PK 5+510, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
d’Òrrius (expedient núm. 2013/10152)., que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
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Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament d'Òrrius, amb domicili a efectes de 
notificacions a Òrrius (08317), Plaça de l'Església, 5, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, en resol ució de l’expedient núm. 
2014/1039.- 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 12/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat de data 6 de febrer 
de 2014 en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres, a la carretera 
BV-2003, tram urbà, al terme municipal de Sant Climent de Llobregat (expedient núm. 
2014/1039) de: 
 

1.- Pintat de pas de vianants, PK  6+140,  ambdós marges, 
2.- Instal·lació de conducció per a enllumenat en paral·lelisme, PK  5+850 - 6+050, 

marge dret    
3.- Instal·lació de conducció amb encreuament, PK 5+850 i  PK 6+139 ambdós 

marges 
4.- Instal·lació de conducció de gas en paral·lelisme, PK 5+900 al PK 6+415, marge 

esquerre 
5.- Obres d'urbanització Via Cívica, PK 5+900 al PK 6+415, ambdós marges  
6.- Ampliació pont, PK 5+900, marge esquerre. 
 

En data 08/04/2014 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 l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat en data 6 
de febrer de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 

- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de les operacions al 
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

 

Obres d'urbanització 
 
- 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. 
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- En cap cas, pot existir cap servei per sota la calç ada. 
 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

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

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

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- 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 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni 
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.  

 
Instal·lació de conducció en paral·lelisme 
 
- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera. 
 
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal 

d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny quedi 

restituït a la seva situació original. 
 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- En trams de sòl classificat com a urbà o allà on hi hagi una vorera, els paral·lelismes 

de serveis podran anar per domini públic, preferentment en el metre més exterior 
respecte de la calçada de la carretera i sempre per sota de vorera o zona 
convenientment pavimentada i protegida per tal de no destorbar les tasques de 
conservació i explotació de la via. 
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- En el tram on no s’ha projectat vorera i on s’ha previst un paral·lelisme d’una 
conducció d’enllumenat s’executarà una cuneta de seguretat de 1 m d’amplada 
seguint les instruccions dels tècnics d’aquesta Gerència. 

 
- No es permetrà cap conducció ancorada exteriorment en el pont. Aquestes es 

situaran sota la vorera del mateix. 
 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li fora de vorera 

hauran d’anar protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
Ampliació de pont sobre la riera 
 
- En cap cas es reduirà la secció hidràulica de l’obra de drenatge. 
 
- S’instal·laran elements de contenció homologats per aquest tipus de pont i nivell de 

perillositat. 
 
- En el cas que sigui necessari la formació d’un pas alternatiu que afecti a horaris fora 

de la jornada laboral, caldrà establir-ho mitjançant semàfors. 
 
- Un cop finalitzades les obres, s’aportarà uns plànols As-Built de les obres executades 

amb descripció d’armadures, bigues, etc. 
 
Pintat de pas de vianants 
 
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 

costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es 
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior. 

 
- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida. 
 
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades 

d’autobús. 
 
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant. 
 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 

intensitat, nivell II. 
 

- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i 
un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de vianants 
amb una antelació suficient. 

 
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat. 
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- La instal·lació de plataformes sobreelevades a la calçada ha de ser objecte 
d’autorització específica per part d’aquesta Gerència. 

 
Instal·lació de conducció amb encreuament (2 unitats) 

 
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 

personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

 
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà 

l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del 
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
- La generatriu superior de la conducció estarà a una fondària mínima d’1 metre 

respecte la rasant de la calçada. 
 
- No son autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho són 

els encreuaments necessaris. 
 
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal 

d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- La rasa serà perpendicular a l'eix de la carretera i la seva obertura es realitzarà per 

fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit 2 carrils de circulació sense 
que pugui romandre obert més de vuit hores consecutives cap tram de rasa. 
S’aprofitarà el carril d’aparcament per l’execució d’un desviament provisional i es 
mantindrà sempre els 2 sentits de circulació. 
En cas de no ser possible, l’encreuament s’executarà mitjançant el sistema de 
perforació dirigida. 

 
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant desviament 

degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit. 
 
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals 

condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les menors 
pertorbacions possibles al trànsit. 

 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- La conducció o línia anirà allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per 

permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense necessitat 
d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la rasant de la 
carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les reparacions necessàries 
s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la Diputació de Barcelona. 

 
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10. En cap cas, poden existir desnivells en la 

rasa en el tram obert al trànsit. 
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- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la 
capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos 
dies com a màxim. 

 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada amb un mínim de 

25 cm. i amb fondària mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en 
calent tipus AC16 SURF S 50/70. 

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 

- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 
l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat en relació amb l’expedient número 
2014/1039. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat, autorització per a la realització d’obres, a la carretera BV-2003, tram urbà, al 
terme municipal de Sant Climent de Llobregat (expedient núm. 2014/1039) de: 
 
1.- Pintat de pas de vianants, PK  6+140,  ambdós marges, 
2.- Instal·lació de conducció per a enllumenat en paral·lelisme, PK  5+850 - 6+050, 

marge dret    
3.- Instal·lació de conducció amb encreuament, PK 5+850 i PK 6+139 ambdós 

marges 
4.- Instal·lació de conducció de gas en paral·lelisme, PK 5+900 al PK 6+415, marge 

esquerre 
5.- Obres d'urbanització Via Cívica, PK 5+900 al PK 6+415, ambdós marges  
6.- Ampliació pont, PK 5+900, marge esquerre. 
 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Climent de Llobregat (08849), Pl. Vila, 1, amb 
indicació dels recursos procedents. 
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21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Francisco Alberich, SA, en resolució de l’expedient  núm. 2014/1335.-  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 11/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Francisco Alberich, S.A., de la mateixa data, en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres, a la carretera BV-2002, marge dret, 
tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts (expedient núm. 2014/1335): 
 
• Enderroc de complexe industrial,  en el PK 2+490.  
• Canvi d'ús d'accés existent, del PK 2+700 al PK 2+720.  
 
En data 28/03/2014 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 Francisco Alberich, S.A. en data 11 de febrer de 2014 
i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- Les obres es realitzaran sense afectar el trànsit, i sense posar-lo en perill. 
 
- 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. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres 

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 

- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 
L’article 103 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de carreteres, estableix el següent: 
 
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
 
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
 

103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
 
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer, 
derivats directament o indirecta de les actuacions.” 
 
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 10.000 € que es podrà 
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les 
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, Francisco Alberich, S.A.  serà responsable dels perjudicis que 
es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la 
reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o 
indirecta de les obres d’Enderroc de complexe industrial i Canvi d'ús d'accés existent. 
 
L’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia 
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte. 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 
Francisco Alberich, S.A. en relació amb l’expedient número 2014/1335. 
 
Segon.-  Atorgar, prèvia constitució de la garantia per import de 10.000 € que preveu la 
part expositiva de la present resolució, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a Francisco Alberich, S.A., 
autorització d’obres, a la carretera BV-2002, marge dret, tram urbà, al terme municipal 
de Sant Vicenç dels Horts (expedient núm. 2014/1335): 
 
• Enderroc de complexe industrial,  en el PK 2+490.  
• Canvi d'ús d'accés existent, del PK 2+700 al PK 2+720.  
 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit 
en la part expositiva del present decret. 
 
Tercer.-  Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia per 
import de 10.000 €.  
 
Quart.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Cinquè.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Sisè.-  Notificar la present resolució a Francisco Alberich, S.A., amb domicili a efectes 
de notificacions a XXXXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Illa Crous, SL, en resolució de l’expedient núm. 20 14/1365.- 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 12/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Illa Crous, SL de data 12 de febrer de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de monolit informatiu de 5 
metres d'alçada a l'estació de servei / benzinera, a la carretera BP-5107 al PK 47+710, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor (expedient 
núm. 2014/1365). 
 
En data 04/04/2014 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 Illa Crous, SL en data 12 de febrer de 2014 i d’acord 
amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 

- La instal·lació estarà fora de les zones de domini públic i servitud de la carretera. 
Només inclourà informació útil pels usuaris de la via i sense cap publicitat. 

 

La instal·lació serà facilment desmuntable. 
 

- Es replantejarà la instal·lació conjuntament amb l’ Oficial especial de permisos. 
 

Condicions generals 
 

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

 

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 

- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 

- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 

- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

 

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 50,63 €, per concessió d’autorització 
en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius. 
 

Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 Illa 
Crous, SL en relació amb l’expedient número 2014/1365. 
 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Illa Crous, SL, autorització d’obres 
d’instal·lació de monolit informatiu de 5 metres d'alçada a l'estació de servei / 
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benzinera, a la carretera BP-5107 al PK 47+710, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Antoni de Vilamajor (expedient núm. 2014/1365), 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 50,63 €, per 
concessió d’autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols 
informatius. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Illa Crous, SL, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, en reso lució de l’expedient núm. 
2014/1834.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 28/02/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles de data 24 de 
febrer de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5001 del PK 12+562 al PK 12+584, 
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Fost de Campsentelles 
(expedient núm. 2014/1834). 
 
En data 24/04/2014 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 l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en data 
24 de febrer de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa favorablement sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà 
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les 
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la 
normativa vigent. 

 
- Qualsevol canvi d’ús s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
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- 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. 

 
- 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 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

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

 
- S’evitarà que els vehicles que circulin per carril lateral accedeixen a la calçada de la 

carretera BV-5001 per carril d’entrada d’ aquest accés. A tal efecte, s’ haurà d’ 
instal·lar la senyalització necessària. 

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

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- 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 
 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
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Condicions generals 
 

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

 

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 

- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 

- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
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 per 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en relació amb l’expedient número 
2014/1834. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles, autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés 
existent, a la carretera BV-5001 del PK 12+562 al PK 12+584, marge esquerre, tram 
urbà, al terme municipal de Sant Fost de Campsentelles (expedient núm. 2014/1834), 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons 
les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del 
present acord. 
 

Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Fost de Campsentelles (08105), Plaça 
de la Vila, 1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una  autorització  d’obres a favor del Sr.        
F. C. C., en resolució de l’expedient núm. 2014/238 2.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 17/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Sr. F. C. C. de data 12 de març de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització de construcció d’obra de drenatge en accés existent, a 
la carretera BP-2126 al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Font-rubí (expedient núm. 2014/2382). 
 
En data 01/04/2014 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. F. C. C. en data 12 de març de 2014 i d’acord 
amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
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- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la mateixa al llarg de l’accés. Atès 
la poca fondària i pendent de la cuneta, es desaconsella la instal·lació d’una 
canonada de 40 cm. ja que s’haurà d’instal·lar a una cota força superior que la rasant 
de la calçada. 

 

- Cal valorar la formació d’un gual formigonat amb un pendent màxim 1(V): 6(H) o 
formació d’un pas formigonat amb canal d’amplada mínima 40 cm. protegida amb 
reixa. 

 

- En qualsevol cas, serà responsabilitat del sol·licitant el manteniment en bon estat de 
manteniment i conservació de l’actuació sol·licitada. 

 

- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la 
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 

Condicions generals 
 

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

 

- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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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 50,63 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 
metres d'amplada. 
 
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.       
F. C. C. en relació amb l’expedient número 2014/2382. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. F. C. C., autorització de 
construcció d'obra de drenatge en accés existent, a la carretera BP-2126 al PK XXXX, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Font-rubí (expedient núm. 2014/2382), 
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 50,63 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada.  
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Cinquè.-  Notificar la present resolució a Sr. F. C. C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Orpí, en resolució de l’expedient nú m. 2014/2629.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 27/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament d'Orpí de data 18 de març de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera 
BV-2131 del PK 5+800, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Orpí 
(expedient núm. 2014/2629). 
 
En data 08/04/2014 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 l’Ajuntament d'Orpí en data 18 de març 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:   
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
- La part més pròxima del mirall restarà a no menys d’un metre de la calçada. 

 
Condicions generals 

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

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

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

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la carretera. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 
l’Ajuntament d'Orpí en relació amb l’expedient número 2014/2629. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Orpí, autorització 
d’obres d’instal.lació d'un mirall, a la carretera BV-2131 al PK 5+800, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal d’Orpí (expedient núm. 2014/2629), que s’hauran de 
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament d'Orpí, amb domicili a efectes de 
notificacions a Orpí (08787), Pl. Sant Jordi, 4, amb indicació dels recursos procedents. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Centre 
Excursionista Montserrat, en resolució de l’expedie nt núm. 2014/2648.-  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 26/03/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Centre Excursionista Montserrat de data 25 de març de 2014 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació 
d'edificació, a la carretera BV-4243 al PK 11+500, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Castellar del Riu (expedient núm. 2014/2648). 
 
En data 08/04/2014 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 Centre Excursionista Montserrat en data 25 de març 
de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 84 i 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:   
 
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents 

que impliquin un augment de volum de l’edificació existent. 
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de 

la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la 
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
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- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 
paviment de la carretera ni als vorals. 

 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 

Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
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 Centre 
Excursionista Montserrat en relació amb l’expedient número 2014/2648. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Centre Excursionista Montserrat, 
autorització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-4243 al PK 11+500, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellar del Riu (expedient núm. 
2014/2648), 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 Centre Excursionista Montserrat, amb domicili 
a efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.    
J. G. V., en resolució de l’expedient núm. 2014/309 2.- 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 07/04/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. J. G. V. de data 03 d'abril de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-
4342 al PK XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí d'Albars 
(expedient núm. 2014/3092). 
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En data 22/04/2014 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 la Sra. J. G. V. en data 03 d'abril de 2014 i d’acord 
amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
favorablement sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de 
realitzar complint les condicions que s'expressen a  continuació:   
 
- Qualsevol accés d’ obres a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de 

la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la 
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar 
expressament autoritzat. 

 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 

paviment de la carretera ni a les voreres o vorals. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents 

que impliquin un augment de volum de l’edificació existent. 
 

Condicions generals 
 

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

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

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

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

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 

- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 

- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 

- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 la Sra. 
J. G. V. en relació amb l’expedient número 2014/3092. 
 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. J. G. V., autorització d’obres 
de conservació d'edificació, a la carretera BV-4342 al PK XXXX, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Sant Martí d'Albars (expedient núm. 2014/3092), 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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

79/141 

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 la Sra. J. G. V., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
28.- 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 Sant Boi de Llobregat, 
en el marc del Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-20 15”, de les obligacions de 
les parts per a l’execució, per part de l’Ajuntamen t, de les obres de “Ramal 
d’enllaç amb el carrer Primer de Maig ctra. BV-2002 . T.M. Sant Boi de Llobregat” i 
la definició de l’àmbit de conservació i mantenimen t de les obres amb 
posterioritat a la seva execució, per un import de cent vuitanta-dos mil vuit-cents 
set euros amb vuitanta-vuit cèntims (182.807,88) €. - 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), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
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data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, 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 Sant Boi de Llobregat  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Ramal d’enllaç amb el carrer Primer de Maig ctra. B V-2002. 
TM Sant Boi de Llobregat  

Codi XGL 14/X/108480 
Aportació de la Diputació 182.807,88 € 
Periodificació 2014 182.807,88 € 

Àmbit de concertació 

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

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 SANT BOI DE LLOBREGAT, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Jaume 
Bosch i Pugès, assistit pel secretari de l’ens, Sr. Ramon López i Heredia. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

81/141 

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 Sant Boi de Llobregat i la Diputació de Barcelona s’han compromès 

a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra “Ramal d’enllaç amb 
el carrer Primer de Maig ctra. BV-2002. TM Sant Boi de Llobregat”, redactat per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, amb un PEC de 
182.807,88€ (IVA inclòs) 

 
V. L’ objecte d’aquest projecte és facilitar l’accés a la zona amb la construcció d’un ramal 

directe que connecti la BV-2002 amb el carrer Primer de Maig. Tanmateix, preveu 
executar un espai pavimentat per als vianants que connecti els carrers Frederic 
Mompou i Primer de Maig, que millori l’estètica de la zona. 

 
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 Sant Boi de Llobregat 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 Sant Boi de Llobregat  

NIF XXXXXXXXX 

Actuació Ramal d’enllaç amb el carrer Primer de Maig ctra. B V-2002. 
TM Sant Boi de Llobregat  
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Codi XGL 14/X/108480 

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 

Aportació de la Diputació 182.807,88 € (IVA inclòs)  
Periodificació 2014 182.807,88 € (IVA inclòs)  
Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76242   

 
La baixa produïda en el procés d’adjudicació del contracte es destinarà a finançar el cost 
dels contractes de serveis de direcció facultativa i de coordinació de seguretat i salut de les 
obres.   

 
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 Sant Boi de Llobregat serà l’administració que durà a terme l’aprovació, 
licitació i execució de les obres del “Ramal d’enllaç amb el carrer Primer de Maig ctra. BV-
2002. TM Sant Boi de Llobregat”, amb un pressupost d’execució per contracta de 
182.807,88 €. Talment, s’encarregarà de la direcció facultativa i de la coordinació de 
seguretat i salut de les obres, ja sigui amb mitjans propis o externs. 
 
La baixa produïda en el procés d’adjudicació del contracte es destinarà a finançar el cost 
dels contractes de serveis de direcció i seguretat i salut de les obres.   
 
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 Sant Boi de Llobregat. 
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L’ Ajuntament de Sant Boi de Llobregat no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni sense 
el preceptiu informe de la Diputació de Barcelona, havent de presentar la seva sol·licitud 
davant la Gerència de Serveis d’ Infraestructures Viàries i Mobilitat, quant a la part de l’obra 
que executarà en l’ àmbit de la carretera. 

 
3. Conservació i manteniment 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni, la conservació i manteniment 
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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

85/141 

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. 

 
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 una despesa de cent vuitanta-dos mil vuit-cents set euros 
amb vuitanta-vuit cèntims (182.807,88) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/76242 del vigent pressupost de la corporació.  
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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. 
 
29.- 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 Santa Eulàlia de 
Riuprimer, en el marc del Pla ”Xarxa de Governs Loc als 2012-2015”, per a 
l’establiment de les obligacions de les parts per a  l’execució, per part de 
l’Ajuntament, de les obres del “Projecte d’urbanitz ació de la travessera urbana 
BV-4316. Àmbit central. T.M. Santa Eulàlia de Riupr imer” i la definició de l’àmbit 
de conservació i manteniment de les obres amb poste rioritat a la seva execució, 
per un import de cinc-cents cinquanta mil sis-cents  trenta-quatre euros amb dos 
cèntims (550.634,02) €.-  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 “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 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 Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni 
amb càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions 
financerament sostenibles de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la 
Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
Vist que la interventora de l’ens destinatari ha emès informe relatiu al compliment d’allò 
previst a la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, 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 Santa Eulàlia de Riuprimer  
NIF XXXXXXXXX 

 
Actuació 

 
Projecte d’urbanització de la travessera urbana BV- 4316. 
Àmbit central. TM Santa Eulàlia de Riuprimer 
 

Codi XGL 14/X/108551 
Aportació de la Diputació 550.634,02 € 
Periodificació 2014 550.634,02 € 
Àmbit de concertació  “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 
Classe de recurs  Ajut econòmic  

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

““ PPllaa  XXaarrxxaa  ddee  GGoovveerrnn  LLooccaallss  
 

 [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 SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. 
Àngel Torres Sancho, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Concepció Vila i València.  
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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 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 “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. L’ Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer i la Diputació de Barcelona s’han 

compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra 
“Projecte d’urbanització de la travessera urbana BV-4316. Àmbit central. TM Santa 
Eulàlia de Riuprimer”, amb un PEC de 810.720,26 € (IVA inclòs), redactat per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
L’objecte d’aquesta actuació és millorar la seguretat viària de la travessera urbana i 
de l’espai públic de l’entorn, amb la finalitat d’ adequar el centre urbà a les necessitats 
dels vianants.  

 
V. 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 ... 
 
VI. 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 Santa Eulàlia de Riuprimer 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 Santa Eulàlia de Riuprimer  

NIF XXXXXXXXX 

Actuació Projecte d’urbanització de la travessera urbana BV- 4316. 
Àmbit central. TM Santa Eulàlia de Riuprimer 

Codi XGL 14/X/108551 
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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” 

 
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 550.634,02 €  
Periodificació 2014 550.634,02 €  

Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243 .................. 431.134,02 €      
G/50100/453A0/76242  .....................  119.500 € 

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

 
- 431.134,02 € amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat com a complement del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”.   

 
- 119.500 €. corresponent al preacord de Meses de concertació del Pla “Xarxa de 

Governs Locals 2012-2015”. 
 

La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec a 
l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions financerament 
sostenibles de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.  
 
La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs. 

 
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”. 
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L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer serà l’administració que durà a terme 
l’aprovació, licitació i execució de les obres del “Projecte d’urbanització de la travessera 
urbana BV-4316. Àmbit central. TM Santa Eulàlia de Riuprimer”, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 810.720,26 €. 
 
L’aportació econòmica de l’ Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer a l’execució de les 
obres és de dos-cents seixanta mil vuitanta-sis euros amb vint- i-quatre cèntims 
(260.086,24) €. 
 
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 Santa Eulàlia de Riuprimer. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte recaurà sobre les 
aportacions de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i de l’Ajuntament, 
de manera que, els primers 100.000 € es destinaran a reduir l’aportació de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i la resta a distribuir proporcionalment d’acord 
amb l’aportació de cada administració. No obstant això, quedarà com a romanent fins 
l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la Certificació Final 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 Santa Eulàlia de Riuprimer, abans d’iniciar les obres, sol·licitarà a la 
Diputació de Barcelona la corresponent autorització, havent de presentar 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 de la calçada i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa. La resta d’elements continguts en les obres de referència correspon 
a l’Ajuntament com a titular. 

 
4. Vigència del conveni 

 
El termini d’execució i justificació de les obres objecte d’aquest conveni serà fins el 30 
d’octubre de 2015. 

 
5. Execució i justificació de despeses  
 
5.1. Aquesta actuació serà executada per l’ens destinatari. 
 
5.2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2014 i el 30 d’octubre 

de 2015, que és el 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.  

 
A més, amb la darrera justificació presentada s’hi incorporarà: 

 
- Memòria econòmica especifica signada per l’alcalde/essa que contingui la 

projecció dels efectes pressupostaris i econòmics d’ingrés i de despesa que es 
derivin de la inversió durant la seva vida útil. Aquesta memòria haurà de comptar 
amb la conformitat de l’Interventor. 
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5.4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures 
de la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015. 

 
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 prevista en l’apartat 5.3, acompanyada de  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 31 de desembre de 2014, 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 2015, exercici en que haurà d’estar finalitzada l’actuació. 

 
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. 
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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. 

 
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.  
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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. 

- Llei 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 
 

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. 

 
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 cinc-cents cinquanta mil sis-cents      
trenta-quatre euros amb dos cèntims (550.634,02) € que es farà efectiva amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A1/76243 431.134,02 € 
G/50100/453A0/76242 119.500 € 

 
del pressupost vigent de la Corporació, amb els criteris exposats respecte a aquest 
punt en la part expositiva del present dictamen. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
30.- 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 Tiana, pel traspàs de 
la titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carre tera BV-5008 i a la determinació 
de les obligacions de les parts per a l’execució, p er part de l’Ajuntament, de les 
obres del “Projecte d’urbanització de la connexió d el Passeig de la Vilesa –  
Avinguda Albéniz. T.M. Tiana”, en el marc del Pla ” Xarxa de Governs Locals 
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2012-2015”, i la definició de l’àmbit de conservaci ó i manteniment de les obres 
amb posterioritat a la seva execució, per un import  de dos-cents seixanta-nou 
mil set-cents quaranta-vuit euros amb vuitanta-sis cèntims (269.748,86) €.-  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. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni 
amb càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions 
financerament sostenibles de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la 
Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
Vist l’informe emès per la Interventora accidental de l’ens destinatari, l’Ajuntament no 
compleix amb allò previst a la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, però acredita que la 
inversió no comporta despeses específiques de manteniment associades durant la 
seva vida útil, que incrementin les despeses de manteniment ordinàries de 
l’Ajuntament. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

95/141 

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 Tiana  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV -5008 i 
projecte d’urbanització de la connexió del Passeig de la 
Vilesa – Avinguda Albèniz. TM Tiana  

Codi XGL 14/X/109277 
Aportació de la 
Diputació 

269.748,86 € 

Periodificació 2014 269.748,86 € 

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: 
 

“Pla 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 TIANA, representat per l’Il·lma. Alcaldessa Sra. Esther Pujol i Martí, 
assistida pel secretari de l’ens, Sr. Pau-Manuel Sanz i Giménez. 
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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 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 Tiana i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 

desenvolupar conjuntament l’actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera 
BV-5008 i projecte d’urbanització de la connexió del Passeig de la Vilesa – Avinguda 
Albèniz. TM Tiana”.  

 
 L’objecte del present conveni és la implantació per part de l’Ajuntament de Tiana i la 

Diputació de Barcelona dels compromisos que s’especifiquen en els pactes següents 
en ordre al traspàs del tram de la BV-5008 entre el PK 2+611(Cruïlla carrer Telèfon) i 
el PK 2+673 (Cruïlla carrer Sant Francesc) i establir les condicions per l’execució de 
les obres del projecte d’urbanització de la connexió del Passeig de la Vilesa – 
Avinguda Albèniz. TM Tiana, amb un PEC de 269.748,86 € (IVA inclòs) redactat per 
l’Ajuntament de Tiana. 

 
V. L’objecte del projecte és la millora de la seguretat viària i l’accessibilitat per als 

vianants d’un tram de la travessera de la carretera al seu pas per Tiana. L’actuació 
consisteix en l’execució d’un nou vial de connexió entre el Passeig de la Vilesa i 
l’Avinguda Albèniz per tal de substituir el tram actual de travessera que circula pels 
carrers Anselm Clavé i Sant Francesc en unes condicions de seguretat i accessibilitat 
no adequades. 

 
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 12 de juny 
de 2014. 

 
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 Tiana i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
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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 Tiana 
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-5008 i 
projecte d’urbanització de la connexió del Passeig de la 
Vilesa – Avinguda Albèniz. TM Tiana 

Codi XGL 14/X/109277 
Àmbit de concertació  “Manteniment 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 

Aportació de la Diputació 269.748,86 €  
Periodificació 2014 269.748,86 €  
Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243   

 
La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs. 
 
Un cop finalitzades les obres objecte del present conveni la Diputació de Barcelona 
acceptarà la titularitat del nou vial construït.  
 
La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec a 
l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions financerament 
sostenibles de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.  

 
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”. 
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L’Ajuntament de Tiana serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i execució 
de les obres del projecte d’urbanització de la connexió del Passeig de la Vilesa – Avinguda 
Albèniz. TM Tiana” amb un PEC de 269.748,86 € (IVA inclòs). 
 
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 Tiana. 
 
L’Ajuntament de Tiana no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni sense el perceptiu 
permís d’obra de la Diputació de Barcelona, havent de presentar la seva sol·licitud davant la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  
 
En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’ocupació de terrenys públics o privats, 
l’ajuntament s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos i cedirà a la Diputació de 
Barcelona els terrenys expropiats on s’ha construït el nou vial. 
 
L’Ajuntament de Tiana remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del corresponent 
acord del Ple municipal, sol·licitant l’ inici del procediment per al traspàs de titularitat a la 
Corporació municipal del tram de la carretera BV-5008 entre els PK 2+611 i PK 2+673 que 
comprèn els dos carrers de l’itinerari actual amb la signatura del conveni. 

 
3. Conservació i manteniment 

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

 
4. Vigència del conveni 

 
El termini d’execució i justificació de les obres objecte d’aquest conveni serà fins el 30 
d’octubre del 2015. 

 
5. Execució i justificació de despeses  
 
5.1. Aquesta actuació serà executada per l’ens destinatari. 
 
5.2. Es podran justificar despeses generades entre l’ 1 de gener de 2014 i el 30 d’octubre 

de 2015, que és el 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.  

 
A més, amb la darrera justificació presentada s’hi incorporarà: 

 
- Memòria econòmica especifica signada per l’alcalde-essa que contingui la 

projecció dels efectes pressupostaris i econòmics d’ingrés i de despesa que es 
derivin de la inversió durant la seva vida útil. Aquesta memòria haurà de comptar 
amb la conformitat de l’Interventor. 

 
5.4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures 

de la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015. 
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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 prevista en l’apartat 5.3, acompanyada de 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 31 de desembre de 2014, 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 2015, exercici en que haurà d’estar finalitzada l’actuació. 

 
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 
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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. 

 
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. 
- Llei 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 
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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, 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 una despesa de dos-cents seixanta-nou mil set-cents 
quaranta-vuit euros amb vuitanta-sis cèntims (269.748,86) €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/76243 del vigent pressupost de la Corporació, amb els 
criteris exposats respecte a aquest punt en la part expositiva del present dictamen.  
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntame nt de Tona, pel traspàs de  
la titularitat a l’Ajuntament d’un tram de la carre tera BV-5303 i a la determinació 
de les obligacions de les parts per a l’execució, p er part de l’Ajuntament, de les 
obres de “Millora de les cruïlles de la travessera amb la Plaça de l’Hostal i amb el 
carrer Torras i Bages”, en el marc del Pla ”Xarxa d e Governs Locals 2012-2015”,  
i la definició de l’àmbit de conservació i mantenim ent de les obres amb 
posterioritat a la seva execució, per un import de set-cents vuitanta-set mil 
noranta-cinc euros amb tres cèntims (787.095,03) €. - 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 
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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 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 Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni 
amb càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions 
financerament sostenibles de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la 
Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
Vist que la Interventora de l’ens destinatari ha emès informe relatiu al compliment 
d’allò previst a la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, 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 Tona  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV -5303 i 
millora de les cruïlles de la travessera amb la Pla ça de 
l’Hostal i amb el carrer Torras i Bages  

Codi XGL 14/X/109276 
Aportació de la 
Diputació 

787.095,03 € 

Periodificació 2014 787.095,03 € 
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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: 
 

 “Pla 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 TONA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Josep Salom i Ges, assistit per 
la secretària de l’ens, Sra. Mª Pilar Edo i Atarés. 
 
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. 
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IV. L’ Ajuntament de Tona i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 
desenvolupar conjuntament l’actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera 
BV-5303 i millora de les cruïlles de la travessera amb la Plaça de l’Hostal i amb el 
carrer Torras i Bages”  

 
L’objecte del present conveni és la implantació per part de l’Ajuntament de Tona i la 
Diputació de Barcelona dels compromisos que s’especifiquen en els pactes següents 
en ordre al traspàs del tram de la BV-5303 entre la rotonda d’accés a la C-17 PK 
3+527 i el final del tram urbà a l’accés per la plaça Nai de Tona PK 1+880 i establir les 
condicions per l’execució de les obres dels projectes: 
 
• “Projecte constructiu de pacificació de la cruïlla de la carretera BV-5303 i el carrer 

Torras i Bages, TM de Tona” amb un PEC de 409.896,70 € (IVA inclòs) redactat 
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
• “Projecte constructiu de pacificació de la cruïlla de la carretera BV-5303 i la Plaça 

de l’Hostal, T.M de Tona” amb un PEC de 377.198,33  € (IVA inclòs) redactat per 
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
V. L’objecte d’aquestes actuacions és millorar la mobilitat de vehicles i vianants, la 

seguretat viària i la integració en l’entorn urbà de les cruïlles existents entre la 
travessera de la BV-5303 amb el carrer Torras i Bages i amb la Plaça de l’Hostal 
situades en el centre urbà de Tona. 

 
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 12 de juny 
de 2014. 

 
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 Tona 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 Tona  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-5303 i 
millora de les cruïlles de la travessera amb la Plaça de l’Hostal 
i amb el carrer Torras i Bages 

Codi XGL 14/X/109276 

Àmbit de concertació  “Manteniment 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 787.095,03 €  
Periodificació 2014 787.095,03 €  
Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243  

 
La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs. 
 
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona serà fixa sense tenir en compte la baixa 
produïda en el procés d’adjudicació.  
 
La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec a 
l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions financerament 
sostenibles de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.  

 
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 Tona serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i execució 
de les obres dels projectes: 

 
• “Projecte constructiu de pacificació de la cruïlla de la carretera BV-5303 i el carrer Torras 

i Bages, TM de Tona” amb un PEC de 409.896,70 € (IVA inclòs). 
 
• “Projecte constructiu de pacificació de la cruïlla de la carretera BV-5303 i la Plaça de 

l’Hostal, T.M de Tona” amb un PEC de 377.198,33  € (IVA inclòs). 
 

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 Tona. 
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En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’ocupació de terrenys públics o privats, 
l’ajuntament s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos 
 
L’Ajuntament de Tona remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del corresponent 
acord del Ple municipal, sol·licitant l’ inici del procediment per al traspàs de titularitat a la 
Corporació municipal del tram de la carretera BV-5303 entre la rotonda d’accés a la C-17 PK 
3+527 i el final del tram urbà, a l’accés per la plaça Noi de Tona PK 1+880 amb la signatura 
del conveni. 
 
3.        Conservació i manteniment 

 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni l’Ajuntament de Tona, serà el 
titular i per tant li correspon el manteniment i conservació de tot el tram traspassat. 

 
4. Vigència del conveni 

 
El termini d’execució i justificació de les obres objecte d’aquest conveni serà fins el 30 
d’octubre del 2015. 

 
5. Execució i justificació de despeses  
 
5.1. Aquesta actuació serà executada per l’ens destinatari. 
 
5.2. Es podran justificar despeses generades entre l’ 1 de gener de 2014 i el 30 d’octubre 

de 2015, que és el 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.  

 
A més, amb la darrera justificació presentada s’hi incorporarà: 

 
- Memòria econòmica especifica signada per l’alcalde-essa que contingui la 

projecció dels efectes pressupostaris i econòmics d’ingrés i de despesa que es 
derivin de la inversió durant la seva vida útil. Aquesta memòria haurà de comptar 
amb la conformitat de l’Interventor. 
 

5.4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures 
de la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015. 

 
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. 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 prevista en l’apartat 5.3, acompanyada de certificació 
mensual de les obres i factura emesa pel contractista. 
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Quan es tracti de justificació que impliqui la finalització de l’actuació (Certificació Final 
d’Obra) el total de l’aportació de la Diputació de Barcelona serà del 100 per cent de 
l’ajut econòmic aprovat, independentment de que les despeses justificades siguin 
inferiors. 

 
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 31 de desembre de 2014, 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 2015, exercici en que haurà d’estar finalitzada l’actuació. 

 
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. 
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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. 
- Llei 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

 
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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

109/141 

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, 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 una despesa de set-cents vuitanta-set mil noranta-cinc 
euros amb tres cèntims (787.095,03) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/76243 del vigent pressupost de la Corporació, amb els criteris 
exposats respecte a aquest punt en la part expositiva del present dictamen.  
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
32.- 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 Manlleu, per a 
l’establiment de les obligacions de les parts per a  l’execució, per part de 
l’Ajuntament, de les obres de “Construcció de roton da de radi reduït al 
creuament de la carretera B-522 amb el Passeig del Ter a Can Molas” i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment d e les obres amb posterioritat 
a la seva execució, per un import de dos-cents tren ta-nou mil cinc-cents 
seixanta-nou euros amb noranta-vuit cèntims (239.56 9,98) €.- 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 “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. 
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Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni 
amb càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions 
financerament sostenibles de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la 
Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Vist que l’Interventor de l’ens destinatari ha emès informe relatiu al compliment d’ allò 
previst a la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 11 de desembre de 2013 (núm. 11876/13) i publicada en el BOPB de data 23 de 
desembre de 2013, 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 Manlleu  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Construcció de rotonda de radi reduït al creuament de la 
carretera B-522 amb el Passeig del Ter a Can Molas  

Codi XGL 14/X/109311 
Aportació de la 
Diputació 

239.569,98 € 

Periodificació 2014 239.569,98 € 

Àmbit de concertació 

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

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

 
Segon.- Formalitzar l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
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“Pla 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 “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. L’ Ajuntament de Manlleu i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 

desenvolupar conjuntament l’actuació “Construcció de rotonda de radi reduït al 
creuament de la carretera B-522 amb el Passeig del Ter a Can Molas” redactat per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, amb un PEC de 
239.569,98€ (IVA inclòs). 

 
V. L’objecte del projecte és millorar la intersecció situada a l’extrem nord del Pont de 

Can Molas, formada por la carretera B-522 (P.K. 7+300), el Passeig del Ter i el Carrer 
del Pont.  

 
L’actuació consisteix en la construcció d’una rotonda amb pendents més suaus i 
dotada amb tots els elements necessaris que proporcionin seguretat i confort als 
usuaris. 
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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 12 de juny 
de 2014 

 
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 
Construcció de rotonda de radi reduït al creuament de la 
carretera B-522 amb el Passeig del Ter a Can Molas 

Codi XGL 14/X/109311 
Àmbit de concertació  “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 

Aportació de la Diputació 239.569,98 €  

Periodificació 2014 239.569,98 €  

Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243 ...................     39.569,98 €      
G/50100/453A0/76242  ..................  200.000,00 € 
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L’ aportació econòmica de la Diputació es desglossa de la manera següent: 
 

- 39.569,98 € amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement del Pla “Xarxa de Governs 
locals 2012-2015”.  

 
- 200.000 €. corresponent al preacord de Meses de concertació del Pla “Xarxa de 

Governs Locals 2012-2015”. 
 

La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs. 
 
La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec a 
l’aplicació del superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions financerament 
sostenibles de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.  

 
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 “Construcció de rotonda de radi reduït al creuament de la 
carretera B-522 amb el Passeig del Ter a Can Molas”, amb un PEC de 239.569,98 € (IVA 
inclòs). 
 
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 
d’Obres, per tal que, si fos necessari, serveixi per cobrir les possibles desviacions 
sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
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. 
 
L’Ajuntament de Manlleu no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni sense el perceptiu 
permís d’obra de la Diputació de Barcelona, havent de presentar la seva sol·licitud davant la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.  
 
En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’ocupació temporal de terrenys públics o 
privats, l’ajuntament s’encarregarà de gestionar l’ocupació dels mateixos. 

 
3. Conservació i manteniment 

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

El termini d’execució i justificació de les obres objecte d’aquest conveni serà fins el 30 
d’octubre del 2015. 

 
5. Execució i justificació de despeses  
 
5.1. Aquesta actuació serà executada per l’ens destinatari. 
 
5.2. Es podran justificar despeses generades entre l’ 1 de gener de 2014 i el 30 d’octubre 

de 2015, que és el 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.  

 
A més, amb la darrera justificació presentada s’hi incorporarà: 

 
- Memòria econòmica especifica signada per l’alcalde-essa que contingui la projecció 

dels efectes pressupostaris i econòmics d’ingrés i de despesa que es derivin de la 
inversió durant la seva vida útil. Aquesta memòria haurà de comptar amb la 
conformitat de l’Interventor. 

 
5.4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures 

de la Diputació serà, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015. 
 
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 prevista en l’apartat 5.3, acompanyada de 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. 
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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 31 de desembre de 2014, 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 2015, exercici en que haurà d’estar finalitzada l’actuació. 

 
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. 
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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. 
- Llei 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

 
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, la 
conservació i el Creació. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de dos-cents trenta-nou mil cinc-cents 
seixanta-nou euros amb noranta-vuit cèntims (239.569,98) € que es farà efectiva amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A1/76243 39.569,98 € 
G/50100/453A0/76242 200.000 € 

 
del pressupost vigent de la Corporació, amb els criteris exposats respecte a aquest 
punt en la part expositiva del present dictamen. 
 
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 d’Habitatge, Urbanisme i Activi tats 
 
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, modificar l’acord 
adoptat per la Junta de Govern de data 10 d’abril d e 2014, núm. 152/14, de 
resolució del Fons per garantir el lloguer just de les borses de lloguer social, en 
el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Govern Locals 2012-2015”.-  
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. L’àmbit 
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en 
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels 
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació, 
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb 
l’objecte finançat de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres. 
 
D’acord amb la clàusula 12.3.b) del Protocol, els fons de prestació s’atorgaran per 
concessió directa. 
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Vist que en el Catàleg de serveis de 2014 es preveu el recurs econòmic consistent en 
fons de prestació “Fons per garantir el lloguer just de les borses de lloguer social”, 
consistent en suport econòmic adreçat a les borses de lloguer social per facilitar 
l'accés i el manteniment dels arrendataris als habitatges, augmentar la confiança dels 
propietaris i facilitar-ne la mediació. Inclou el finançament de les despeses de l'entrada 
del lloguer o fiança, la cobertura d'impagaments o endarreriments, l'avançament de 
mensualitats, la resolució d'incidències o altres actuacions que contribueixin a aquest 
objectiu. 
 
Atès que la determinació d’ens locals beneficiaris es realitza a partir de criteris 
objectius i inequívocs, en concret, la inclusió de tots els ens locals que disposin de 
conveni vigent amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la gestió del programa 
de mediació per al lloguer social, amb activitat en el marc del programa durant l'any 
2013 i que estiguin adherits o en tràmits d'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals 
d'Habitatge.  
 
Vist que la distribució del fons entre els ens beneficiaris es realitza igualment a partir 
de criteris objectius i inequívocs, en concret, de l’establiment d’una aportació 
econòmica per contracte mediat per les borses durant l’any 2013, determinada a partir 
de llindars econòmics entre 125 € i 450 € per contracte amb limitació màxima de 
10.000 € i mínima de 3.000 € per ens beneficiari.  
  
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 
10 d’abril de 2014, aprovà, per delegació de la Presidència, el dictamen (Registre 
d’acords nº 152/14) que proposa la resolució del fons de prestació “Fons per garantir el 
lloguer just de les borses de lloguer social”, en el marc del Catàleg de serveis 2014 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Vist que aquest dictamen va ser notificat als ens locals destinataris i fou objecte de 
publicació en el BOPB de 26 de maig de 2014, i en el Tauler Electrònic de la 
Corporació en data 27 de maig de 2014. 
 
Atès que la Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, mitjançant informe 
de 23 de maig de 2014,  proposa la modificació de l’esmentat dictamen, en el sentit 
d’ampliar els supòsits de despesa elegible, incorporant despeses de Capítol 2, i de 
subsanar l’omissió de dos ens beneficiaris, segons el tenor literal que a continuació 
s’indica: 
 

“El Catàleg de serveis de 2014 incorpora un recurs econòmic amb la denominació 
“Fons per garantir el lloguer just de les borses de lloguer social”. Es tracta d’un 
suport econòmic adreçat a les borses de lloguer social per facilitar l'accés i el 
manteniment dels arrendataris als habitatges, augmentar la confiança dels 
propietaris i facilitar-ne la mediació.  
 
El recurs s’articula com a fons de prestació que consisteix en transferències 
dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i estructures de 
gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb l’objecte 
finançat de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic, de gestió o altres. 
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El passat dia 10/4/2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 
per dictamen la llista d’ens beneficiaris i la distribució del fons entre els mateixos. 
En el referit dictamen s’ha incorregut en dos omissions que es detallen a 
continuació: una, referida a la definició de la despesa finançable (1) i una altra, 
referent als ens beneficiaris (2): 

 
1. Ampliació dels supòsits de despesa elegible, inc orporant despeses de 
capítol 2  

 
L’acord tercer del citat dictamen, en el seu apartat 2.3, exposa que: “La despesa 
elegible serà la corresponent al capítol 4, amb exclusió de les despeses de gestió o 
funcionament de la pròpia borsa”. 
 
Tanmateix, el recurs planteja com a objectiu “el finançament de les despeses de 
l'entrada del lloguer o fiança, la cobertura d'impagaments o endarreriments, 
l'avançament de mensualitats, la resolució d'incidències o altres”. L’omissió recau 
en el fet que aquestes despeses s’associen tant a capítol 4 (transferències corrents) 
com al capítol 2. L’actual redactat limita la capacitat d’actuació de les borses i 
condiciona la consecució dels objectius de l’actuació.   
 
Per aquest motiu, és necessari corregir l’error i ampliar els supòsits de despesa 
finançable  del fons incorporant aquelles corresponents al capí tol 2  mantenint 
les limitacions actualment fixades “despeses de gestió o funcionament de la pròpia 
borsa”. 
 
En concret, es proposa la següent redacció de l’acord tercer, apartat 2.3, de 
l’esmentat dictamen:  
 
“La despesa elegible serà la corresponent als capítols 2 i 4, amb exclusió de les 
despeses de gestió o funcionament de la pròpia borsa”.  
 
2. Esmena de l’omissió de la incorporació de dos en s beneficiaris 
 
En segon lloc, la determinació de beneficiaris al fons es realitzava a partir  de 
criteris objectius i inequívocs. En concret, eren elegibles tots els ens locals que 
disposessin de conveni vigent amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la 
gestió del programa de mediació pel lloguer social, amb activitat en el marc del 
programa durant l'any 2013 i que estiguessin adherits o en tràmits d'adhesió a la 
Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge. El dictamen inclou un total de 30 ens locals 
que acrediten el compliment dels requisits.  
 
Tanmateix, a partir de les dades definitives ofertes per la Generalitat de Catalunya, 
en aquesta relació manquen dos ens locals que compl eixen els requisits 
fixats pel fons . 
 
En concret, es tracta dels municipis de Castellbisbal i Premià de Mar  a qui, 
aplicant els criteris de càlcul previstos al dictamen, els hi correspondria un ajut de 
10.000 € i 3.000 € respectivament.   
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Per tant, es proposa l’esmena del dictamen per a incorporar com a benefi ciaris 
a Castellbisbal (10.000) € i Premià de Mar (3.000) €.     
 

Detall de les modificacions: 
 

d. Dades de referència: 
 

Ens local Adhesió a la 
XSLH 

Contractes 
2013 

Població 
2013 

Ajuntament de Castellbisbal Adherit 29 12.369 
Ajuntament de Premià de Mar1 Pendent 0 28.136 

1 Ens sense contractes nous durant 2013 però amb activitat acreditada per part de la  
borsa (seguiment, mediació, resolució d’incidències) que els fa elegibles per l’ajut. 

 

e. Resultat de l’aplicació dels criteris 
 

Operació comptable Ens destinatari NIF de l’ens 
destinatari 

Aportació de la 
Diputació 

Codi XGL 
Número Posició 

Ajuntament de 
Castellbisbal XXXXXXXX 10.000 € 14/Y/108977 1403002282 1 

Ajuntament de 
Premià de Mar XXXXXXXX 3.000 € 14/Y/108978 1403002282 2 

 
“ 

Atès que l’apartat 1 de l’article 35 “Altres modificacions” del Règim regulador aplicable 
al Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
estableix que: “La Diputació podrà modificar la resolució de concessió de recursos en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, per tal de rectificar errors 
materials de fet o aritmètics, així com també, per assegurar la viabilitat administrativa i 
financera de l’actuació”. 
 

Vist els epígrafs 12.2.d) i 12.4.a) 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 per Decret de la Presidència en data de 11 de desembre 
de 2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de desembre 
de 2013. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

     ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la modificació de la resolució del Fons per garantir el lloguer just de 
les borses de lloguer social, en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, aprovada per dictamen (Registre d’acords nº 152/14) de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 10 d’abril de 2014, de 
conformitat amb l’informe emès per la Gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, de 23 de maig de 2014, en el sentit que a continuació s’indica: 
 

a) Ampliar els supòsits de despesa elegible, incorporant despeses del capítol 2 del 
pressupost dels ens destinataris, mitjançant la modificació de l’apartat 2.3 de 
l’acord tercer de l’esmentat dictamen, d’acord amb la següent redacció: 

 
“La despesa elegible serà la corresponent als capítols 2 i 4, amb exclusió de les 
despeses de gestió o funcionament de la pròpia borsa”. 
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b) Subsanar l’omissió com a beneficiaris dels ajuts dels ens locals que a continuació 
es relacionen, mitjançant la seva incorporació en l’acord primer, apartat d. “Dades 
de referència” i apartat e. “Resultat de l’aplicació dels criteris”, del citat dictamen, 
de conformitat amb el següent detall: 

 
d. Dades de referència 

Ens local Adhesió a la 
XSLH 

Contractes 
2013 

Població 2013 

Ajuntament de Castellbisbal Adherit 29 12.369 
Ajuntament de Premià de Mar Pendent 0 28.136 

 
e. Resultat de l’aplicació dels criteris 

Operació comptable 
Ens destinatari NIF de l’ens 

destinatari 

Aportació 
de la 

Diputació 
Codi XGL 

Número Posició 

Ajuntament de 
Castellbisbal XXXXXXXX 10.000 € 14/Y/108977 1403002282 1 

Ajuntament de Premià 
de Mar 

XXXXXXXX 3.000 € 14/Y/108978 1403002282 2 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de tretze mil (13.000) € amb càrrec a la 
aplicació pressupostària G/50300/151A0/46250, del vigent pressupost de la 
Corporació. 
 
Tercer.-  Notificar els acords anteriors als ens destinataris de manera individualitzada 
en el termini màxim de deu dies a comptar des de que s’aprovin. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic de la Diputació 
de Barcelona la modificació dels esmentats acords, en el termini màxim d’un mes des 
de la data de la resolució. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar 
l’atorgament de subvencions destinades a fomentar l es instal·lacions tèrmiques 
de biomassa en l’àmbit dels espais naturals protegi ts del Montseny, Montesquiu, 
Guilleries-Savassona, Montnegre i el Corredor, Serr alada de Marina, Serralada 
Litoral, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Ol èrdola, Foix i Serra de 
Collserola, any 2014, per un import de cent mil (10 0.000) €.- 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: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data  19 
de desembre de 2013, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions destinades a fomentar les instal·lacions tèrmiques de biomassa en l’àmbit 
dels espais naturals protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries - Savassona, 
Montnegre - Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola, any 2014. 
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Atès el que disposa  l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel 
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2009, en l’article 12.5  en relació a l’òrgan 
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva. 
 
Atès que, d’acord amb la base dotzena de les bases reguladores d’aquestes 
subvencions, s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 29 de maig de 2014 per a 
l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini establert en les 
bases reguladores abans esmentades. L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel  Sr. 
Andreu Carreras Puigdelliura, Diputat Adjunt d’Espais Naturals, actuant com a 
president; pel coordinador d’Àmbit d’Espais Naturals, Sr. Jordi Padrós Selma; per la 
Sra. Nico Peréz Sánchez representant de la Presidència de la Corporació i pel Sr. 
Ramon Espinach  Grau, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals; actuant com a 
secretaria la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, Sra. Ma. Àngels 
Palacio Pastor. Excusant la seva presència el gerent de Serveis d’Espais Naturals, Sr. 
Jordi Bellapart i Colomer.  
 
Atès que s’han emès els corresponents informes tècnics de valoració, d’acord amb els 
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe 
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell. 
 
Atès que el President de l’òrgan col·legiat ha formulat proposta de concessió i que 
acompanya el present Dictamen. 
 
Atès que a la base onzena de les bases reguladores es preveu un crèdit màxim per a 
l’atorgament de subvencions de 100.000 €, i que aquest anirà a càrrec dels 
econòmics: 47900 i 77000. 
 
Atès que aquesta primera distribució té caràcter estimatiu, en tant que en l’acord tercer 
del dictamen que aprova les bases reguladores s’estableix que si la distribució final del 
crèdit és diferent a la proposta inicial, es procedirà a efectuar la corresponent 
modificació. 
 
Atès que un cop valorades les subvencions i que per la seva tipologia s’imputa a la 
següent aplicació pressupostaria: G/50402/173A0/77000, per la qual cosa cal procedir 
a la modificació de les imputacions inicialment establertes. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.b) 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, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) de la 
Refosa 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 
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Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al President 
delegat de l’Àrea d’Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern la proposta 
d’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions  destinades a fomentar les instal·lacions 
tèrmiques de biomassa en l’àmbit dels espais naturals protegits del Montseny, 
Montesquiu, Guilleries - Savassona, Montnegre - Corredor, Serralada de Marina, 
Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de 
Collserola, any 2014. 
 
Segon.- Atorgar aquestes als beneficiaris que es relacionen a continuació indicant 
concepte i import: 
 

NIF Sol·licitant Objecte Import 
Concedit Nº operació 

XXXXXXXX Institut d'Arquitectura avançada 
de Catalunya 

Instal·lació a la Masia 
Can Valldaura 5.438,52 € Operació 

condicionada MC 

XXXXXXXX Castaño Fernandez Santiago Instal·lació caldera de 
biomassa 

1.590,16 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Casa de Colònies el Pinar, SL 
Instal·lació caldera de 
biomassa a casa de 
colònies el Pinar 

5.438,52 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Southern Road, S.L Instal·lació caldera de 
biomassa turisme rural 5.438,52 € Operació 

condicionada MC 

XXXXXXXX Riera Masgrau Joaquim Instal·lació xemeneia 738,00 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Perez Grau Juan Instal·lació caldera 
biomassa habitatge 

2.657,96 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Ribas i de Pouplana Lluís Substitució llar de foc 
per termoestufa 2.637,99 € Operació 

condicionada MC 

XXXXXXXX Riera Vidal Joan Manel Instal·lació caldera a la 
masia Ca l'Arenes 5.740,66 € Operació 

condicionada MC 

XXXXXXXX Siete Lobos, S.L 

Instal·lació de 
calefacció i aigua 
calenta Turisme Rural i 
vivenda 

5.438,52 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Verges Llorenç Josep Manel 

Instal·lació caldera de 
llenya de gasificació 
invertida model vigas 
60S 

5.438,52 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Agrocruells, SCP 
Obra associada al 
emmagatzematge de 
la biomassa 

5.740,66 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Curits, S.L (Can Dolça) Instal·lació caldera de 
biomassa a Can Dolça 

3.019,14 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Fundació Viver de Bell-lloc Instal·lació 2 estufes 
Masia Can lluis 1.523,65 € Operació 

condicionada MC 

XXXXXXXX Gala Mesa Ana Isabel Instal·lació d'un 
recuperador de calor  1.081,21 € Operació 

condicionada MC 
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NIF Sol·licitant Objecte Import 
Concedit Nº operació 

XXXXXXXX Garcia Vendrell David Instal·lació caldera 
amb dipòsit d'inèrcia 

5.438,52 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Illa Egea Judith Instal·lació caldera de 
biomasa a Cal Mató 5.438,52 € Operació 

condicionada MC 

XXXXXXXX Les Planes Forestals, S.A Instal·lació caldera 
biomassa habitatge 5.740,66 € Operació 

condicionada MC 

XXXXXXXX Medina Serrahima Marc 
Instal·lació d'una llar 
de foc inserible 
tancada a l'habitatge 

3.379,42 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Medina Serrahima Roger 
Instal·lació caldera 
biomassa habitatge 
Can Medina 

3.921,13 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Planas Pallares Jaume Instal·lació caldera de 
biomasa 4.081,50 € Operació 

condicionada MC 

XXXXXXXX Presas Cortés Ivo 
Instal·lació caldera de 
biomassa al habitatge 
Can Rovira 

3.460,52 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX Sota el Sui, S.L Instal·lació caldera en 
hotel Rural 5.438,52 € Operació 

condicionada MC 

XXXXXXXX Barata Martí Javier 
Substitució de caldera 
de gasoil per una 
caldera de biomassa 

5.438,52 € Operació 
condicionada MC 

XXXXXXXX El Puig de la Balma, SL Instal·lació caldera de 
biomassa 

5.740,66 € Operació 
condicionada MC 

     
TOTAL   100.000,00 €  

 
Tercer.- Desestimar les següents sol·licituds pels motius indicats en els informes 
annexos: 
 

NIF Sol·licitant Parc 
XXXXXXXX Garcia Carcel Leandro Garraf 
XXXXXXXX Michelet Arnaud Litoral 
XXXXXXXX Cassi Martinez Jose Maria Montnegre Corredor 
XXXXXXXX Gomez Palomera Isabel Montnegre Corredor 
XXXXXXXX Moreno Miserachs Noel Montnegre Corredor 
XXXXXXXX Espinasa Galitd Marc Montseny 
XXXXXXXX Martí Cuatrecases Angela Montseny 
XXXXXXXX Muntanya de Can Roig de Riells, S.L Montseny 
XXXXXXXX Rodriguez Valcarcel David Montseny 
XXXXXXXX Vargas La Rotta Natalia Montseny 
XXXXXXXX Farran Albalat Joan Sant Llorenç 

 
Quart.- Aprovar una despesa de  100.000 € a càrrec a l’aplicació pressupostaria  de 
2014  G/50402/173A0/77000 
 
Cinquè.- Condicionar la quantia de 100.000 € que s’ha d’imputar a l’aplicació 
pressupostaria G/50402/173A0/77000  a l’aprovació de la modificació de crèdit número 
4567.  
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Sisè.- Advertir als subvencionats que d’acord amb l’article 15 de les bases 
específiques de les subvencions s’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si 
el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions en el transcurs del 
període d’un mes des de la notificació d’atorgament de subvenció. 
 
Setè.- Notificar la present resolució als interessats esmentats en el present Dictamen.  
 
Vuitè.- Comunicar  als subvencionats que hauran de justificar les despeses abans del 
30 de juny de 2015.       
 
Novè.- Publicar les subvencions atorgades en aquesta convocatòria,  d’acord amb la 
Base 23 de les Bases Especifiques  i de l’article 18 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona    
 
35.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar 
l’atorgament de subvencions a Explotacions Forestal s, Empreses Agrícoles-
Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabi litació Patrimoni 
Arquitectònic i Entitats Culturals, per a les activ itats a desenvolupar en l’àmbit 
dels parcs naturals, any 2014.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data  19 
de desembre  de 2013, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses 
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a 
les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Atès el que disposa  l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel 
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2009, en l’article 12.5  en relació a l’òrgan 
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva. 
 
Atès que, d’acord amb la base tretzena de les bases reguladores d’aquestes 
subvencions, s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 29 de maig de 2014 per a la 
concessió de subvencions de les sol·licituds presentades dins el termini establert en 
les bases reguladores abans esmentades. L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel  Sr. 
Andreu Carreras Puigdelliura, Diputat Adjunt d’Espais Naturals, actuant com a 
president; per la Sra. Nico Pérez Sánchez, en representació de la Presidència de la 
Corporació ; pel Sr. Ramon Espinach  Grau, cap de l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals; pel Sr. Jordi Padrós Selma, coordinador d’Àmbit d’Espais Naturals; actuant 
com a secretaria la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, Sra. Ma. Àngels 
Palacio Pastor. Excusa la seva presència el gerent de serveis d’Espais   
 
Atès que s’han emès els corresponents informes tècnics de valoració, d’acord amb els 
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe 
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell. 
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Atès que el President de l’òrgan col·legiat ha formulat proposta de concessió i que 
acompanya el present Dictamen. 
 
Atès que a la setena  de les bases reguladores es preveu un crèdit màxim per a 
l’atorgament de subvencions de 187.290 €, i que aquest anirà a càrrec dels 
econòmics: 47000, 48901, 76200, 77000, i 78900.  
 
Atès que aquesta primera distribució té caràcter estimatiu, en tant que en l’acord tercer 
del dictamen que aprova les bases reguladores s’estableix que si la distribució final del 
crèdit és diferent a la proposta inicial, es procedirà a efectuar la corresponent 
modificació. 
 
Atès que un cop valorades les subvencions i que per la seva tipologia s’imputa a les 
següents aplicacions pressupostaries: G/50402/173A0/47900, G/50402/173A0/48901 i 
G/50402/173A0/77000, cal procedir a la modificació de les imputacions inicialment 
establertes. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.b) 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, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) de la 
Refosa 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, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013 
 
Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al President 
delegat de l’Àrea d’Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern la proposta 
d’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Aprovar l’atorgament de subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses 
Agrícoles - Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni 
Arquitectònic i Entitats Culturals situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per 
la Diputació de Barcelona, any 2014. 
 
Segon.-  Atorgar aquestes als beneficiaris que es relacionen a continuació indicant 
concepte i import: 
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NIF Sol·licitant Objecte Subvenció 
concedida  

Núm. OP - 
Posició 

XXXXXXXX Fundació Luisa Oller Treballs de millora per consolidar 
la explotació agrícola - ramadera 

2.400,00 1403002279 1 

XXXXXXXX Masnou Vila Joan Neteja de marges 3.000,00 1403002279 2 
XXXXXXXX Pi Novell Scp Acondicionament del corrals 2.400,00 1403002279 3 

XXXXXXXX Serra Mosull Angel  Neteja i desbroçament de marges 
de la explotació agrícola 1.500,00 1403002279 4 

XXXXXXXX Camps Rovirosa 
Joan 

Treballs d'arrencar vinya, 
nivellació i plantar ceps 3.000,00 1403002279 5 

XXXXXXXX Servideppor, Sl Arranjament del camí de Can 
Garigosa amb arid reciclat 

2.400,00 1403002279 6 

XXXXXXXX Punti Abelaira Antoni Extracció i processament de la 
mel a la finca les Balmes Rojes 1.341,56 1403002279 7 

XXXXXXXX David Dominguez 
Diaz 

Recuperar antic conreu per crear 
àrees de baixa densitat de 
combustible 

1.862,33 1403002279 8 

XXXXXXXX Quadrada Damont 
Joan 

Protegir la vinya dels atacs del 
porc senglar 

600,92 1403002279 9 

XXXXXXXX Bassa Hernandez 
Ignasi 

Estassada de sotabosc i selecció 
de tanys 577,15 1403002279 10 

XXXXXXXX Cassi Martinez 
Santiago 

Estassada de sotabosc i 
arranjament camí desembosc 1.800,00 1403002279 11 

XXXXXXXX Miralles Cassina 
Marta 

Estassada de sotabosc i esporga 
arbrat 

1.800,00 1403002279 12 

XXXXXXXX Tardà Clopés Pere Estassada sotabosc  1.350,00 1403002279 13 

XXXXXXXX Martinez Guarro 
Mateu 

Estassada de sotabosc 1.800,00 1403002279 14 

XXXXXXXX Barba Fabregas 
Teresa Arranjament camins 454,65 1403002279 15 

XXXXXXXX Els Cingles De La 
Besa Sat Estassada de sotabosc  1.800,00 1403002279 16 

XXXXXXXX Turó De Grenys Sa Estassada de sotabosc 1.800,00 1403002279 17 

XXXXXXXX Arrendadora Inbar, Sl Estassada de sotabosc i 
arranjament camí desembosc 1.799,40 1403002279 18 

XXXXXXXX Martí Sala Leonor Estassada de sotabosc 1.800,00 1403002279 19 

XXXXXXXX Cadefalch Selga 
Josep 

Estassada de sotabosc i esporga 
d'arbrat 1.800,00 1403002279 20 

XXXXXXXX Oliveras Concustell 
Valentí 

Estassada de sotabosc, aclarida 
de plançoneda i selecció de tanys,  1.600,00 1403002279 21 

XXXXXXXX Cuesta Saez Lino Estassada de sotabosc, selecció 
de tanys i esporga d'arbrat 2.400,00 1403002279 22 

XXXXXXXX Via Cassia, Sl Estassada de sotabosc i selecció 
de tanys  2.217,61 1403002279 23 

XXXXXXXX Draper Torras 
Joaquim Arranjament de camins 577,15 1403002279 24 

XXXXXXXX Claramunt 
Claramunt Tomas Estassada de sotabosc 1.800,00 1403002279 25 

XXXXXXXX Manyer Pagès Anna Estassada de sotabosc 1.350,00 1403002279 26 

XXXXXXXX Deulofeu Boix Josep Estassada de sotabosc, selecció 
de tanys i esporga d'arbrat 1.188,00 1403002279 27 

XXXXXXXX Deulofeu Arabia 
Josep 

Treballs de restauració i 
arranjament de camins 2.097,60 1403002279 28 

XXXXXXXX Balaguer Bassó 
Melchor Estassada de sotabosc 1.800,00 1403002279 29 

XXXXXXXX Fradera Seus Daniel Estassada de sotabosc 1.800,00 1403002279 30 

XXXXXXXX Transport I Excav. 
J.Cassi, I Fills Sa 

Estassada de sotabosc i esporga 
d'arbrat 1.800,00 1403002279 31 
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NIF Sol·licitant Objecte Subvenció 
concedida  

Núm. OP - 
Posició 

XXXXXXXX Cenadiher, Sl Estassada de matoll per 
recuperació de feixes 

420,00 1403002279 32 

XXXXXXXX Margens Aymerich 
Josep Ma Estassada de sotabosc 1.800,00 1403002279 33 

XXXXXXXX Keno-Tahoe, Sl Arranjament de camins 924,00 1403002279 34 
XXXXXXXX Calengobi, Sccl Adhessió com empresa a la CETS 438,50 1403002279 35 

Reparar les esquerdes i pintar els 
apartaments 1.264,00 XXXXXXXX Rest. Fonda Del 

Montseny, Sl 
Adhesió a la CETS 700,00 

1403002279 36 

XXXXXXXX Ademc, Scp Adhesió a la CETS 362,50 1403002279 37 

XXXXXXXX Aprèn Serveis 
Ambientals, S.L Obtenció CETS 362,50 1403002279 38 

XXXXXXXX La Calma Cultura I 
Lleure, Sl ADHESIÓ cets 438,63 1403002279 39 

40,00 XXXXXXXX Arqueolític, Sc CETS 
1.592,00 

1403002279 40 

XXXXXXXX Siete Lobos, Sl 
Millorar el servei i l'oferta de 
turisme rural a Can Presas, 
assolint els objectius del PEIN MC 

2.775,00 1403002279 41 

XXXXXXXX Agrocruells, Scp 
condicionament del local on es 
pretén guardar el material 
fitosanitari 

3.000,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Casasas Matacabras 
Maria Teresa 

adquisició de maquinària útil per 
l'explotació i instal·lacions de 
serveis bàsics de l'explotació 
apícola 

1.800,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Embotits Salgot, S.A Arranjament d'una bassa 2.400,00 Pendent MC 

XXXXXXXX De Ros Sopranis 
Ignasi 

Instal·lació de tancat amb pastor 
elèctric 2.400,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Sala Morales Oriol Obres destinades a l'acabament 
del obrador del Mas Otzet 1.800,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Viticultors De Mura, 
Scp 

Compra de dipòsits Inox 
refrigerats, tisora de podar a 
bateria, compra atomitzador, 
adquisició de rup de fred 

1.800,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Farre Solanes 
Montserrat  

Impressora, aïllament sala 
embalatg, aire condicionat 
instal·lació elèctrica gallines tot-ú 
gallines, perxes gallines, remolc 
tractel, motoserra i equipament, 
transportin gallines, reixes 
friontals 

3.000,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Escalona Bertran 
Alba 

Fer un obrador per transformar la 
let de les ovelles 1.800,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Pignatelli Costas 
Antoni 

Construir una tanca cinegètica de 
1500 m 3.000,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Rucs Del Corredor 
Habilitació del pou d'aigua per l’ús 
de la explotació i col·locació d'una 
tanca ramadera 

3.000,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Soler Rosell Antoni adquisició d'un braç mecànic 
desbroçador 873,25 Pendent MC 

XXXXXXXX Dominguez Perea 
Miquel 

Construcció d'una bassa per 
emmagatzemar aigua  3.000,00 Pendent MC 
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NIF Sol·licitant Objecte Subvenció 
concedida  

Núm. OP - 
Posició 

XXXXXXXX Curits, Sl /Can Dolça 

Prescindir de la xarxa elèctrica 
per l'escalfament de l'habitatge, 
fent un aprofitament de la pròpia 
biomassa de la finca. 

3.910,35 Pendent MC 

XXXXXXXX Dissol, Scp 
Garantir la seguretat, conservació 
i millora de l’estètica d'una zona 
específica de l'edifici 

2.591,82 Pendent MC 

XXXXXXXX Aramersa.S.A. Actualització parcial de les instal. 
Energètiques de l'equipament 4.500,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Serrahima De Riba 
Anna Mª 

Millorar l'habitabilitat i estalvi 
energètic de l'habitatge 1.028,98 Pendent MC 

XXXXXXXX Serrahima De Riba 
Francesc   

Canviar corredera de fusta i 
millorar la calefacció amb una 
estufa de pellets 

3.444,14 Pendent MC 

XXXXXXXX Bartra Roig Gaspar 

Enderroc de 25 m de forjat 
existent que presenta deficiències 
greus d'estructura i construir 25 m 
de forjat. 

3.336,27 Pendent MC 

XXXXXXXX Garcia Vendrell 
David  

Aconseguir els requisits mínims 
per l'habitabilitat de la vivenda 4.500,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Deumal Illa Josep  Arreglar la captació d'aigua i fer 
caseta d'obra amb porta de ferro 2.289,32 Pendent MC 

XXXXXXXX Vila Vulart Joan  Rehabilitació de cobertes 3.399,50 Pendent MC 

XXXXXXXX Masó Gomez 
Lourdes  

Rehabilitació de la teulada de la 
masia El Cruells per ser habitada 
com a primera residència 

4.500,00 Pendent MC 

XXXXXXXX As. Amics Escoltes 
Del Mc 

Consolidar les parets existents de 
l'ermita 

3.600,00 1403002341 1 

XXXXXXXX Fundació Pere 
Tarres 

Minimitzar el risc d’accidents a la 
casa de colònies  2.372,30 1403002341 2 

XXXXXXXX Gallego Moral Sergi  

Col·locació de noves bigues al 
sostre de la cuina, col·locació de 
sostre nou i reforç de la paret de 
les habitacions principals 

4.500,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Ribas De Pouplana 
Lluis  

Millorar l'eficiència energètica de 
l'habitatge i permetre la seva 
habitabilitat 

4.500,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Borbon Ribera Josep 
Ma  

Rehabilitar 55 m de l'estructura de 
la coberta de l'antic Mas el Forn 
de Vidre 

4.500,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Izquierdo Villena 
Jesus  

Tancament i reposició de finestres 
a Can Mateu de Pagès 4.273,52 Pendent MC 

XXXXXXXX Compaño Fibla Joan  

Condicionar els mínims 
necessaris a una part de la 
vivenda per que sigui primera 
residència  

4.500,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Bassó Mata Pilar Reparació filtracions teulada 2.250,00 Pendent MC 

XXXXXXXX Vall D'Horta, Sl 

Evitar humitats a les parets 
mestre de la masia, consolidar les 
conduccions de desguàs fins a la 
fosa sèptica el seu sanejament i 
reparació 

3.600,00 Pendent MC 
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NIF Sol·licitant Objecte Subvenció 
concedida  

Núm. OP - 
Posició 

XXXXXXXX Llobet Aymami Jordi  

Reducció del consum energètic 
del habitatge amb l’aïllament 
tèrmic de les façanes i amb el 
mòdul fotovoltàitic i equip 
termosolar. 

2.155,60 Pendent MC 

XXXXXXXX 
Associació de Veïns 
de Riells del 
Montseny 

XII Fira de les masies de Riells 
del Montseny 600 1403002327 1 

XXXXXXXX 

Amics de la 
Caminada Sant Martí 
de Centelles i 
Aiguafreda, Els 
Gafarrons 

25a Caminada Sant Martí de 
Centelles, 17a Caminada 
Aiguafreda 

480 1403002327 2 

XXXXXXXX Les Guilles, Junts 
pels Camins 

12a Caminada popular del 
Tagamanent 480 1403002327 3 

XXXXXXXX Associació Amics de 
la música de Gualba 

Festival del Baix Montseny, 
divulgació música clàssica 360 1403002327 4 

XXXXXXXX Unió Excursionista 
de Sabadell 

35a Edició de la Ronda Vallesana 480 1403002327 5 

XXXXXXXX Associació Cultural 
Montseny Actiu Festa Major Sant Martí 2014 480 1403002327 6 

XXXXXXXX Esbart Jove de 
Gualba 

Gran ballada de gitanes a Gualba, 
Trobada d'Esbarts i Colles 208,86 1403002327 7 

XXXXXXXX 
Associació Casal 
Caliu El Dolmen de 
Vallgorguina 

Visita i Excursió a la Natura 360 1403002327 8 

XXXXXXXX Associació Juvenil 
JAC 

Caminada Popular, Jocs 
Populars, Tallers, Concerts,… 

480 1403002327 9 

XXXXXXXX 
BIOSFERA. 
Associació Educació 
Ambiental 

Natura i Cultura al Parc Natural 
del Montseny 600 1403002327 10 

XXXXXXXX 
Coordinadora per a 
la Salvaguarda del 
Montseny 

Publicació La Sitja del Llop-
Revista del Montseny 550 1403002327 11 

XXXXXXXX Associació d'Amics 
del Montseny 

Activitats divulgatives: 
conferències, certamen literari, … 600 1403002327 12 

XXXXXXXX Associació de Dones 
de Montesquiu 

Caminada Astro-Nocturna 250 1403002327 13 

XXXXXXXX Patronat de la Gent 
Gran de Montesquiu Homenatge a la gent gran 240 1403002327 14 

XXXXXXXX Colla Gegantera de 
Montesquiu 

Tallers de capgrossos, bestiari, 
grallers, sortides culturals,… 360 1403002327 15 

XXXXXXXX Associació Cultural 
Gombau de Besora 

Revista bimestral El 855 i Revista 
infantil El 852 

600 1403002327 16 

XXXXXXXX Cercle Filatetic i 
Numismàtic de Ripoll 

Exposició Filatèlica i mostra de 
Col·leccionisme 300 1403002327 17 

XXXXXXXX 
El  Centre Catòlic i 
Cultural de Sant 
Quirze de Besora 

Representacions Teatrals: 
Pastorets, Nit de Reis,… 360 1403002327 18 

XXXXXXXX Escola Segimon 
Comas 

Celebració del Tricentenari amb 
visita al Castell de Montesquiu 600 1403002327 19 

XXXXXXXX Grup Osona Ràdio 
EA3 Diada de Radioaficionats 2014 360 1403002327 20 

XXXXXXXX 
Agrupació Científico 
- Excursionista de 
Mataró 

21a Edició de la Marxassa, 
caminada 360 1403002327 21 
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NIF Sol·licitant Objecte Subvenció 
concedida  

Núm. OP - 
Posició 

XXXXXXXX 

Agrupament Escolta 
Montnegre / 
MINYONS 
ESCOLTES GUIES 
ST. JORDI DE 

III Marxa Calellenca del 
Montnegre 600 1403002327 22 

XXXXXXXX Natura, Entitat de 
Medi Ambient 

Mostra itinerant de l'entitat, 
campanyes, sortides guiades,… 480 1403002327 23 

XXXXXXXX 
Associació 
d'Intercanvis 
Culturals 

XIX Fira del Bosc i de la Terra, 
XVII Concurs Tallada Troncs 480 1403002327 24 

XXXXXXXX 
Club Centre 
Excursionista 
Dosrius 

Aplec Corredor, Jornades 
Micològiques, Fira del Bosc,… 

550 1403002327 25 

XXXXXXXX 
Grup d'Esplai 
l'Esbart Clònic Atípic 
(ESCLAT!!!) 

Jocs/Tallers amb nens/nenes a la 
Casa de Colònies del Far 

500 1403002327 26 

XXXXXXXX Cercle d'Història de 
Tordera  VII Aplec de Roca-Rossa 158,05 1403002327 27 

XXXXXXXX Centre Excursionista 
de Llinars del Vallès 

20a Caminada Popular Llinars del 
Vallès 600 1403002327 28 

XXXXXXXX 
Voluntariat de l'Alt 
Maresme de Medi 
Ambient VAMMA 

Viver amb plantes autòctones per 
restauració flora local 600 1403002327 29 

XXXXXXXX Centre Excursionista 
de Terrassa 

Caminada Popular de Terrassa 600 1403002327 30 

XXXXXXXX Agrupació 
Excursionista Talaia 

56a Marxa d'orientació per 
descripció de la Talaia 600 1403002327 31 

XXXXXXXX Associació 
Excursionista Altiplà 

Conferència formacions 
geològiques i tres excursions 
guiades 

600 1403002327 32 

XXXXXXXX 
AS.ESA (Educativa 
Social Ajuda de 
Dones) 

Estudi etnobotànic i divulgació 
utilitat de les plantes 500 1403002327 33 

      
TOTAL   178.035,46 €   
 
Tercer.- Desestimar les següents sol·licituds pels motius indicats en els informes 
annexos: 
 
Línia Parc NIF Sol·licitant 
EAR Garraf XXXXXXXX POU FELIU TERESA 
EAR St. Llorenç XXXXXXXX LA VALL, SCP 
EAR Montnegre - C XXXXXXXX BALAGUER BASSO MELCHOR 
EF Montseny XXXXXXXX PUJOL RIUS ALBERT 
EF Montseny XXXXXXXX FONDEVILA PRAT MARGARIDA 
EF Montseny XXXXXXXX POUS LAYRET ISABEL 
EF Montseny XXXXXXXX COMA-CROS PÉREZ ENRIC 
EF Montseny XXXXXXXX CROUS MAYNOU JOSEP LLUÍS 
EF Montseny XXXXXXXX VIVES CONDE JOSEP LLUIS 
EF Montseny XXXXXXXX OLIVERAS FÀBREGAS EDUARD 
EF Montseny XXXXXXXX LES PLANES FORESTAL SA 
EF Montseny XXXXXXXX FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC 
EF St Llorenç XXXXXXXX SALADELAFONT CAMP JOSEP 
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Línia Parc NIF Sol·licitant 
EF St Llorenç XXXXXXXX ARMENGOL CERDÀ MERCÈ 
EF St Llorenç XXXXXXXX CORTADELLAS TORRELLA MA ANTÒNIA 
EF St Llorenç XXXXXXXX FITECOE, SL 
EF Montnegre - C XXXXXXXX SAURÍ ABELLA JOSEP MARIA 
EF Montnegre - C XXXXXXXX PUJADES ARABIA CARME 
EF Montnegre - C XXXXXXXX CIPSA 
ES Garraf XXXXXXXX CAN PERE SCCL 
HAPA Montseny XXXXXXXX RIERA GODORI Mª ROSA  
HAPA Montnegre - C XXXXXXXX CUNILL MALTAS JOSEP  
HAPA Montnegre - C XXXXXXXX SERVITJA DALMAU GEMMA  
HAPA Montnegre - C XXXXXXXX MENA LE PAPE ALEX  
HAPA St Llorenç XXXXXXXX AS. TALAMANCA ACTIVA 
EC Montseny XXXXXXXX Patronat Municipal Museu de Granollers 
EC Montnegre Corredor XXXXXXXX ADF Forestec 
EC Montnegre Corredor XXXXXXXX Agrupament Escolta i Guia Montpalau 
EC Sant Llorenç XXXXXXXX Talamanca Activa (Talactiva) 
EC Sant Llorenç XXXXXXXX Agrupació Coral Talamanca 
 
Quart.-  Aprovar una despesa de 178.035,46 € amb càrrec a les aplicacions 
pressupostaries de 2014, següents: 
 

50402/173A0/47900 65.033,50 € 
50402/173A0//48901 15.376,91 € 
50402/173A0/77000 91.652,75 € 
50402/173A0/78900 5.972,30 € 

 
Cinquè.-  Condicionar la quantia de 91.652,75 € que s’ha d’imputar a l’aplicació 
pressupostaria G/50402/173A0/77000  a l’aprovació de la modificació de crèdit número 
3739.  
 
Sisè.-  Advertir als subvencionats que d’acord amb l’article 15 de les bases 
específiques de les subvencions s’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si 
el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions en el transcurs del 
període d’un mes des de la notificació d’atorgament de subvenció. 
 
Setè.- Notificar la present resolució als interessats esmentats en el present Dictamen.  
 
Vuitè.-  Comunicar  als subvencionats que hauran de justificar les despeses abans del 
30 de juny de 2015, excepte per a les Entitats Culturals que serà fins el 31 de 
desembre de 2014.        
 
Novè.-  Publicar les subvencions atorgades en aquesta convocatòria,  d’acord amb la 
Base 23 de les Bases Especifiques  i de l’article 18 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona    
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
36.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, convalidar 
l’aprovació de la pròrroga del termini d’execució i  justificació del Programa 
anual per a l’any 2013 entre la Diputació de Barcel ona i l’Associació de 
Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor.-  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 data 13 de juny de 2013, la Junta de Govern aprovà el dictamen que 
proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2013 amb l’Associació de Propietaris 
Forestals Montnegre i el Corredor per a la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques del seu àmbit territorial. 
 
Atès que el període de temps de què s’ha disposat per a la realització dels treballs 
previstos en el Programa Anual 2013 s’ha vist reduït a 6 mesos, degut a que fins al 
mes de maig no es va disposar del pressupost per a executar els treballs, i del 15 de 
juny al 15 de setembre no es va poder treballar per risc d’incendi forestal. Tot plegat ha 
fet que hagi estat insuficient el temps per dur a terme tots els treballs previstos. 
 
Atès que tot i disposar d’una primera pròrroga del Programa Anual, fins al 31 de març 
de 2014, només s’han pogut dur a terme els treballs finançats per Diputació de 
Barcelona, però no aquells finançats per l’Associació a partir dels retorns de l’any 
2012. 
 
Atès que és estratègic desenvolupar tots els treballs planificats, per la millora forestal 
que suposen, i per la prevenció d’incendis forestals. 
 
Vist que les feines planificades pendents de realitzar podrien executar-se seguint les 
prescripcions tècniques del Programa Anual vigent abans de la data sol·licitada en 
aquesta nova pròrroga (15 de juny de 2014). 
 
Vista la sol·licitud de pròrroga emesa pel president de l’Associació de Propietaris 
Forestals Montnegre i el Corredor, que confirma que causes alienes a la voluntat de 
l’Associació han impossibilitat complir amb aquest termini, per la qual cosa, l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals considera justificada la concessió 
d’una pròrroga d’execució i justificació fins al 15 de juny de 2014. 
 
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 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 (publicada al BOPB 
de 23 de desembre de 2013). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents ACORDS 
 

ACORDS 
 
Primer.-   Convalidar l’aprovació de la pròrroga del termini d’execució i justificació del 
Programa anual per a l’any 2013 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de 
Propietaris Forestals  Montnegre i el Corredor, amb efectes des del 31 de març de 
2014, establint el nou termini d’execució i justificació el 15 de juny de 2014 i mantenint 
la resta d’acords. 
 
Segon.-  Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Montnegre-Corredor. 
 
37.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, deixar sense efecte 
la convocatòria dels Premis de la Prevenció d’Incen dis Forestals de la Província 
de Barcelona (2014) aprovat per la Junta de Govern de data 24 d’abril de 2014, 
núm. 179, modificar les Bases específiques i aprova r nova convocatòria.-  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 per acord de la Junta de Govern de data 24 d’abril de 2014 es van aprovar 
les Bases específiques i la convocatòria dels Premis de la Prevenció d’Incendis 
Forestals de la Província de Barcelona 2014. 
 
Atès que per error material en la redacció de les Bases específiques no es van 
incorporar els nous requisits per a la valoració de l’atorgament dels premis que es 
proposaven per a aquest any 2014, per la qual cosa cal modificar les Bases 
específiques dels Premis de la Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de 
Barcelona 2014. 
 
Atès que encara no s’ha publicat l’aprovació de les Bases específiques i la 
convocatòria per a la presentació dels treballs en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions , i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009. 
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Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 

 
Atès que des de l’any 1986 la Diputació de Barcelona desenvolupa un Programa de 
Prevenció Local d’Incendis Forestals (PPI), amb la col·laboració dels Ajuntaments i les 
Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
Considerant que aquesta prevenció no és el resultat de l’acció singular d’una 
administració, sinó que és el resultat de la corresponsabilització dels ajuntaments i, 
molt especialment, de les Agrupacions de Defensa Forestal, associacions de dret 
formades per propietaris forestals, ajuntaments i associacions de voluntaris que tenen 
en com a finalitat la defensa de la natura. 
 
Vist que per reconèixer públicament la tasca voluntària de les ADF, la Diputació de 
Barcelona va crear l’any 1997 els Premis per a la Prevenció dels Incendis Forestals 
adreçats a les Agrupacions de Defensa Forestals en tres modalitats per premiar: la 
millor organització, l’obra de prevenció millor adaptada al paisatge i al funcionament 
dels sistemes naturals, i per últim, amb caràcter honorífic, als membres de les ADF 
que s’hagin destacat per una llarga trajectòria de lluita i de prevenció dels incendis 
forestals. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a deixar sense efecte la convocatòria 
aprovada per acord de Junta de Govern de data 24 d’abril de 2014, modificar les  
Bases d’atorgament dels premis i aprovar nova convocatòria pe a l’atorgament dels 
premis. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist que l’import que es destinarà a aquesta convocatòria és de tretze mil dos-cents 
(13.200) €  amb càrrec a l’aplicació pressupostaria: G/50002/172A0/48100 del 
pressupost de l’exercici  de 2014. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2014, sobre 
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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, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) de la 
Refosa 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, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.-  Deixar sense efecte la convocatòria dels Premis de la Prevenció d’Incendis 
Forestals de la Província de Barcelona 2014, aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 24 d’abril de 2014. 
 
Segon.-  Aprovar la modificació de les bases especifiques  per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant concurrència competitiva, corresponents a la divuitena edició dels 
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals per a l’any 2014, les quals quedant 
redactades de la següent manera:  
 

“ BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMEN T DELS  PREMIS, 
MITJANÇANT CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, CORRESPONENTS A LA DISSETENA 
EDICIÓ DELS PREMIS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTAL S DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA (2014). CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  2014 20145120005823 

 
1. Objecte. 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió dels 
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona inclouen el Premi 
Rossend Montané a la qualitat de les obres de prevenció, el Premi Palestra a qualsevol 
activitat de prevenció o organització de la primera intervenció, i el Premi Honorífic Joaquim 
M. de Castellarnau de reconeixement públic a persones. 
 
2. Procediment. 

 
El Procediment fixat per la concessió dels premis previstos en aquestes bases, serà el 
procediment de concessió en regim de concurrència competitiva. 
 
3. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria, totes les ADF de la 
província de Barcelona. 
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Les ADF guanyadores dels premis Rossend Montané i Palestra de l’any passat no podran 
presentar-se a la modalitat premiada de l’edició d’enguany. 
 
Per participar en els Premis de Prevenció d’Incendis Forestals, els candidats hauran de 
presentar tota la documentació requerida al Registre General de la Diputació de Barcelona 
(Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte 
d’Urgell, 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Edifici Serradell 
Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, carrer Londres, 55, Edifici 
Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona) fins el dia 26 de 
setembre de 2014. 
 
També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions 
Publiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant, "Llei 30/1992"). 
 
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 70 de la Llei 30/1992 i els 
exigits per la present convocatòria especifica, es requerirà a l’interessat perquè, en un 
termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de 
que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud. 
 
3.1. Requisits dels Treballs. 

 
PREMI ROSSEND MONTANÉ, A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ  

(XVIII edició). 
 

Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals - tant nova, com de manteniment - més ben 
adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals. 
 
Per participar en aquest premi els candidats han de presentar un reportatge fotogràfic de 
l’obra realitzada on es pugui apreciar la seva adaptació al paisatge acompanyat d’una 
memòria descriptiva en la que s’assenyali les característiques de les obres i s’analitzi la 
seva relació amb l’entorn tant durant l’execució de les obres com en haver finalitzat. 
 
Les obres han d’haver-se realitzat durant els dos anys anteriors a la presentació de la 
candidatura  
 
El jurat ha de poder valorar de les obres realitzades els criteris següents: 

 
• L’originalitat i viabilitat de l’obra. 
• La inclusió de l’obra com a part integrant de la planificació preventiva d’altres institucions 

diferents a l’ADF. 
• La aplicació de mesures de respecte a la flora i la fauna durant l’execució. 
• L’Anàlisi de l’execució de l’obra: finançament, mitjans d’execució emprats, criteris de 

respecte a la seguretat i salut del personal, 
• La coordinació amb altres institucions. 
• La implicació dels membres de l’ADF. 
• La concreció de la memòria presentada. 
• La difusió pública de l’activitat. 
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PREMI PALESTRA, A LES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I D’ORGANITZACIÓ DE LA 
PRIMERA INTERVENCIÓ (XVIII edició). 

 
Premi a qualsevol activitat de prevenció o organització de l’extinció i/o sensibilització de la 
societat realitzada per l’ADF. 
 
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar una memòria descriptiva 
sobre l’organització de la prevenció i de la primera intervenció -sistemes d’alerta i 
comunicacions; tasques de vigilància; distribució, inventari i manteniment del material; 
campanyes de divulgació i sensibilització; organització de simulacres; etc.- o el model 
d’organització durant la intervenció, -mobilització del personal; mobilització de material; 
coordinació interna i amb altres ADF; etc. 
 
Les activitats presentades al premi han d’haver-se realitzat durant els dos anys anteriors a la 
presentació de la candidatura  
 
El jurat ha de poder valorar un o varis dels següents aspectes: 
 
• L’originalitat i viabilitat de la documentació presentada. 
• La qualitat de la memòria descriptiva 
• Les iniciatives per promoure la captació de nous membres i membres joves a l’ADF. 
• Les iniciatives de formació adreçades a membres de l’ADF. 
• La promoció de la sensibilització de la societat i, la divulgació de les tasques de les ADF. 
• El desenvolupament i aplicació de noves activitats, tècniques o tecnologies preventives. 
• La protocolització i aplicació del treball presentat. 
• Les possibilitats d’extrapolació del treball a altres ADF. 

 
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU DE RECONEIXEMENT PÚBLIC A 

PERSONES (XIII edició). 
 
Premi de reconeixement a la persona que, amb les seves iniciatives, ha contribuït a la 
prevenció dels incendis forestals com a membre d’una ADF. 
 
La presentació de nominacions a aquest premi s’ha de fer a traves de les Agrupacions de 
Defensa Forestal o Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
Per participar en aquesta modalitat, cal presentar una memòria amb un breu perfil de la 
persona i una relació curricular de les activitats realitzades com a membre de l’ADF. 
 
Aquest premi no s’atorga a títol pòstum.  
 
4. Jurat. 
 
4.1 El jurat, d’acord amb la qualitat de les obres presentades, podrà atorgar un accèssit per 
a cada un dels premis convocats de les dues primeres modalitats (Rossend Montané i/o 
Palestra). 
 
El jurat dels Premis Rossend Montané i Palestra estarà format per set membres: el 
President de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui (que el presidirà i podrà fer 
us en cas d’empat, del vot de qualitat), sis professionals experts en, prevenció d’incendis 
forestals, extinció d’incendis forestals, investigació forestal, gestió de treballs rurals, mitjans 
de comunicació de la comarca on se celebri el lliurament dels premis  i un representant 
municipal d’una ADF de la comarca on se celebri el lliurement dels premis. El Cap de 
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l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona 
actuarà de secretari, sense dret a vot. El jurat estarà organitzat en dos grups de tres 
ponents per cadascuna de les dues modalitats esmentades. 
 
Els membres del jurat que formin part d’una ADF o siguin representants d’un ajuntament i 
hagin de valorar la candidatura d’una ADF de la mateixa comarca, actuaran en el jurat amb 
veu i sense vot a l’hora de valorar la candidatura en concret. 
 
4.2 El jurat del Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau estarà format per cinc   
membres: el President de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui (que el 
presidirà podrà fer us, en cas d’empat, del vot de qualitat), el President del Secretariat de 
Federacions i ADF de Catalunya, el President de la Federació d’ADF de la comarca on se 
celebri el lliurament de premis, un representant de les empreses que col·laboren en el 
patrocini dels programes de prevenció i/o vigilància de la Diputació de Barcelona, el 
President de la Federació d’Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya. El cap de 
l’Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona,  
actuarà de secretari, sense dret a vot. 
 
Els membres del jurat que formin part d’una ADF o siguin representants d’un ajuntament i 
hagin de valorar la candidatura d’una ADF de la mateixa comarca, actuaran en el jurat amb 
veu i sense vot a l’hora de valorar la candidatura en concret. 
 
4.3 Els jurats faran públics els veredictes en el decurs de la Diada de la Prevenció Municipal 
dels Incendis Forestals, que se celebrarà en una localitat per determinar durant el mes de 
novembre o desembre de 2014. 
 
5. L’emissió dels veredictes i criteri de valoració es farà d’acord amb el procediment 
següent: 
 
a) Prèviament a la data assenyalada per fer públics els veredictes, els jurats s’hauran reunit 

per seleccionar els finalistes a les dues primeres modalitats dels Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals (Rossend Montané i Palestra), i per emetre el veredicte del 
guanyador del Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau. 

 
b) En el decurs de la diada de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, el jurat haurà 

d’emetre el veredicte dels Premis Rossend Montané i Palestra. 
 
Aquest veredicte es farà públic en la mateixa data, juntament amb el veredicte del Premi 
Honorífic Joaquim M. De Castellarnau. 
 
c) De les sessions dels jurats, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i on es 
farà constar expressament els veredictes. 
 
6. Els jurats es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, especialment la facultat si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis 
desert. 
 
7. Els veredictes dels jurats son inapel·lables. 
 
8. Les memòries s’han de presentar en document únic, en format de paper DIN A-4. El 
format intern de textos, gràfics i fotografies es lliure. S’hauran d’adjuntar les fotografies en 
format digital. S’haurà d’adjuntar el document complet també en format pdf. 
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9. Tot el material enviat per optar als premis es considera cedit a la Diputació de Barcelona i 
no podrà reclamar-se. 
 
10. Import dels Premis. 
 
PREMI ROSSEND MONTANÉ A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ  
(XVIII edició). 
 
El Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals -tant nova com de manteniment- mes ben 
adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals, està dotat amb 4.800 €. 
 
L’accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 1.800 €. 
 
PREMI PALESTRA LES ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I D’ORGANITZACIÓ DE LA 
PRIMERA INTERVENCIÓ (XVIII edició). 
 
El Premi a qualsevol activitat de prevenció i organització de la primera intervenció, esta 
dotat amb 4.800 €. 
 
L’accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 1.800 €. 
 
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU DE RECONEIXEMENT PÚBLIC A 
PERSONES (XIII edició). 
 
El Premi de reconeixement a la persona, que amb les seves iniciatives ha contribuït a la 
prevenció dels incendis forestals, està dotat amb un trofeu commemoratiu. 
 
El pagament dels premis s’efectuarà mitjançant transferència bancària amb posterioritat a 
l’acte de lliurament dels premis." 

 
Tercer.-  Aprovar la convocatòria de  la 18a edició dels Premis de Prevenció d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona per tal de reconèixer públicament la tasca 
voluntària que porten a terme les Agrupacions de Defensa Forestal de la província i 
mantenir viu l’esperit necessari per què la prevenció dels incendis forestals 
responsabilitzi a tots els ciutadans, sota tres modalitats: 
 

• Premi Palestra d’Organització de la Prevenció, a la millor organització local per 
a la prevenció d’incendis forestals, dotat amb la quantitat de quatre mil         
vuit-cents (4.800) €, un accèssit de mil vuit-cents (1.800) €, del pressupost 
2014. 

• Premi Rossend Montané de Qualitat de les Obres, a l’obra de prevenció 
d’incendis forestals –tant d’obra nova com de manteniment- més ben adaptada 
al paisatge i al funcionament dels serveis naturals, dotat amb la quantitat de 
quatre mil vuit-cents (4.800) €, un accèssit de mil vuit-cents (1.800)€, del 
pressupost 2014. 

• Premi Joaquim M. de Castellarnau de Reconeixement Públic a Persones, que 
amb les seves iniciatives han contribuït a la prevenció dels incendis forestals, 
dotat amb una estàtua commemorativa. 

 
Quart.-  Autoritzar la despesa esmentada de tretze mil dos-cents  (13.200) € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48100 del present exercici 2014. 
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Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de les 
presents bases reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix 
l’article 14.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i 
l’article 124.2 del ROAS 
 
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat. 
 
Sisè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOPB, i finalitzarà el dia 26 de 
setembre de 2014. 
 
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció 
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les      
11 hores i 25 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 


