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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 3 DE JULIOL DE 2014
A la ciutat de Barcelona, el 3 de juliol de 2014, a les11 hores i 5 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, 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, Ramon Riera i Bruch,
senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri, Marc Castells i
Berzosa, i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyors Carles
Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i Puigdelliura, senyora Mercè Rius i Serra,
senyors Ramon Castellano Espinosa, i Pere Prat i Boix.
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 la Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i Pagès, i
els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i
Ges, Joan Puigdollers i Fargas, Gerard Ardanuy i Mata, Josep Llobet Navarro i Arnau
Funes i Romero.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Ratificar la urgència a l’empar del que disposa l’article 112 amb relació a l’article
98.b del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un conveni
entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona per al finançament de l’anualitat 2014, en
referència a la línia de reparacions, manteniment i conservació, del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya 2013-2017.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Ratificar la urgència a l’empar del que disposa l’article 112 amb relació a
l’article 98.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.- El President proposa la
ratificació de la urgència, amb caràcter previ al tractament del punt 2, de conformitat
amb el que preveu l’article 112 en relació amb l’article 98.b del text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
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d’abril. Fou ratificada la urgència amb els vots a favor dels Diputats del Grup de
Convergència i Unió, senyors Salvador Esteve i Figueras, Ferran Civil i Arnabat,
Joaquim Ferrer i Tamayo, Carles Rossinyol i Vidal, Joan Carles García i Cañizares,
Joan Roca i Lleonart, Ramon Riera i Bruch, senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors
Josep Oliva i Santiveri, Marc Castells i Berzosa i el Diputat del Grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal senyor Antoni Fogué i Moya, sent el
resultat definitiu de 11 vots a favor.
2.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al finançament de
l’anualitat 2014, en referència a la línia de reparacions, manteniment i
conservació, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2017. La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
I. Antecedents
El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant “PUOSC”), és la principal
eina de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per a assolir la construcció
d’equipaments i serveis de competència municipal, d’acord amb la Llei 23/1987, de 23
de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de
les obres i els serveis a incloure-hi (en endavant la “Llei 23/1987”).
A través de conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
aprovat per Ple de la Diputació en sessió de data 10 de juny de 2004 i signat en la
mateixa data es va aprovar el règim de cooperació local en matèria d’inversions en
obres i serveis municipals i el règim transitori d’aportacions de la Diputació al PUOSC i
altres mesures connexes.
El conveni referit a l’expositiu anterior es va prorrogar a través d’una addenda, que va
ser aprovada pel Ple de la Diputació, en sessió de 8 de maig de 2008, pròrroga
justificada pel fet de la formulació del PUOSC 2008-2012. A través d’aquesta addenda,
es va prorrogar el període de vigència del conveni anterior fins a 31 de desembre de
2012, amb actualització de les aportacions de la Diputació al PUOSC previstes en el
conveni de 10 de juny de 2004.
Un cop finalitzada la programació quinquennal 2008-2012 del PUOSC i per tal de
mantenir la continuïtat de la cooperació econòmica en les inversions locals, el Govern
de la Generalitat ha elaborat i aprovat mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de
novembre, les bases reguladores i d’execució del PUOSC 2013-2016 (en endavant, el
“Decret 155/2012”) i n’ha obert la convocatòria corresponent. El Decret 206/2013, de
30 de juliol, ha modificat alguns aspectes del Decret 155/2012 i ha ampliat el programa
pel quinquenni 2013-2017.
D’acord amb l’article 6.3 del Decret 155/2012, la participació de les diputacions en el
PUOSC per les anualitats de 2013 a 2017 s’instrumenta mitjançant la subscripció d’un
conveni entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i cada diputació.
A efectes de la Diputació de Barcelona, el present conveni és doncs plasmació de
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l’instrument de referència quant a una única anualitat, la del 2014. En aquesta mesura
constitueix una de les vies mitjançant les quals la Diputació de Barcelona vehicula la
seva competència en matèria d’assistència i cooperació local.
Un cop formalitzat el present conveni, el Govern de la Generalitat de Catalunya
aprovarà un Decret pel qual s’aprovarà la concessió de les subvencions de la línia de
despeses de reparacions, manteniment i conservació, del PUOSC per als anys 2014 i
2015. No obstant això, l’anualitat 2015 restarà condicionada a la subscripció efectiva
de l’addenda al conveni que inclogui dita anualitat.
II. Fonaments de dret
Els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya regulen el règim jurídic,
contingut i procediment dels convenis de col·laboració.
La normativa específica del PUOSC ve determinada per:
- L’esmentat Decret 155/2012 de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases
reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període
2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període.
- La Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de
finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció,
la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi.
- El Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini d’execució de la línia
de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de
reparació, manteniment i conservació, regulats en els annexos 2 i 3 del Decret
155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució
del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la
convocatòria única per a aquest període.
En quant a la competència orgànica, del contrast entre la normativa general i el supòsit
d’un conveni amb durada que no ultrapassa l’any i un import d’11.250.000 euros es
considera que la seva aprovació correspon a la Junta de Govern, en aplicació dels
criteris següents:
- No hi ha precepte específic que atribueixi l’aprovació de convenis amb caràcter
general a un òrgan concret de la Diputació.
- Sí hi ha una previsió específica quan es tracta del “supòsit de transferència de
funcions o d’activitats públiques”, que correspon al Ple en requerir majoria absoluta
(ROAS/1995, 309.2 en relació amb 47.2.h LBRL); però aquest no és el cas que
s’analitza.
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- Si el conveni té una durada superior a 4 anualitats també es considera que
correspon al Ple (TRLHL/2004, 174.3 en relació amb la Refosa 1/2014, apartats 3.4
i 14.7.a.1).
- És per això que si el conveni té una durada no superior a 4 anys i un import que
ultrapassa els 100.000 euros la competència s’atribueix a la Junta de Govern, per
delegació de la Presidència (Refosa 1/2014, apartats 3.4.i.3) i 13.2, segon
paràgraf); delegació aquesta, la possibilitat legal de la qual resultaria de l’atribució
originaria al President de la Diputació en aplicació de la seva competència residual
(LBRL, 34.1.o).
- Plantejada la possibilitat de l’aplicació analògica del límit dels 6.000.000 eur vigent
per als contractes, que inicialment atribueix al Ple la seva aprovació (DA2a. 1 i 2 del
TRLCAP), correspondria igualment a la Junta de Govern ja que operaria la
delegació sobre “l’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la L
7/85, de 2 d’abril, atribueixen al Ple i no tenen caràcter indelegable”, delegació
conferida en favor de la Junta de Govern pel Ple de la Diputació de Barcelona
(Acord 115/11, adoptat en sessió de 26.7.2011 i publicat en el BOPB del 4.8.2011, i
reflectit en la Refosa 1/2014, apartat 13.2, primer paràgraf).
Finalment i de conformitat amb l’establert en l’informe de data 1.07.2014 emès per
aquesta Coordinació General que consta en l’expedient.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni entre el Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per
al finançament de l’anualitat 2014, línia de reparacions, manteniment i conservació, del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2017, que es transcriu literalment:
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS
INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE L’ANUALITAT 2014, LÍNIA DE
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ, DEL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA 2013-2017
Barcelona, [data]
REUNITS
D’una part, l’Hble Sra. Joana Ortega Alemany, vicepresidenta del Govern de la Generalitat
de Catalunya i consellera de Governació i Relacions Institucionals, en virtut de les facultats
que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, que actua en representació
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya; i
I de l’altra part, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de
Barcelona, que actua en virtut de la competència que li atorga l’article 90.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i assistit per la secretària general de la Diputació, Sra. Petra Mahillo
Garcia.
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Les parts intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, que han quedat expressats, i en
l’exercici de les facultats que a cada un li estan conferides, amb plena capacitat legal per
formalitzar el present conveni i, a tal efecte,
EXPOSEN
I.

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant “PUOSC”), és la principal eina
de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per a assolir la construcció
d’equipaments i serveis de competència municipal, d’acord amb la Llei 23/1987, de 23 de
desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les
obres i els serveis a incloure-hi (en endavant la “Llei 23/1987”).

II.

A través de conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya aprovat
per Ple de la Diputació en sessió de data 10 de juny de 2004 i signat en la mateixa data
es va aprovar el règim de cooperació local en matèria d’inversions en obres i serveis
municipals i el règim transitori d’aportacions de la Diputació al PUOSC i altres mesures
connexes.

III.

El conveni referit a l’expositiu anterior es va prorrogar a través d’una addenda, que va ser
aprovada pel Ple de la Diputació, en sessió de 8 de maig de 2008, pròrroga justificada
pel fet de la formulació del PUOSC 2008-2012. A través d’aquesta addenda, es va
prorrogar el període de vigència del conveni anterior fins a 31 de desembre de 2012,
amb actualització de les aportacions de la Diputació al PUOSC previstes en el conveni
de 10 de juny de 2004.

IV.

Un cop finalitzada la programació quinquennal 2008-2012 del PUOSC i per tal de
mantenir la continuïtat de la cooperació econòmica en les inversions locals, el Govern de
la Generalitat ha elaborat i aprovat mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre,
les bases reguladores i d’execució del PUOSC 2013-2016 (en endavant, el “Decret
155/2012”) i n’ha obert la convocatòria corresponent. El Decret 206/2013, de 30 de juliol,
ha modificat alguns aspectes del Decret 155/2012 i ha ampliat el programa pel
quinquenni 2013-2017.

V.

D’acord amb l’article 6.3 del Decret 155/2012, la participació de les diputacions en el
PUOSC per les anualitats de 2013 a 2017 s’instrumenta mitjançant la subscripció d’un
conveni entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i cada diputació.

VI.

Un cop formalitzat el present conveni, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovarà
un Decret pel qual s’aprovarà la concessió de les subvencions de la línia de despeses de
reparacions, manteniment i conservació, del PUOSC per als anys 2014 i 2015. No
obstant això, l’anualitat 2015 restarà condicionada a la subscripció efectiva de l’addenda
conveni que inclogui dita anualitat.
A la vista de les anteriors consideracions, les parts convenen formalitzar aquest conveni
amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és determinar l’aportació de la Diputació de Barcelona al
finançament de l’anualitat 2014 de la línia de reparacions, manteniment i conservació del
PUOSC 2013 a 2017.
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Segona. Aportació al PUOSC 2013-2017 per a l’anualitat 2014
L’aportació de la Diputació de Barcelona pel finançament del PUOSC 2013-2017 per a
l’anualitat 2014 és d’11.250.000,00 euros que s’aplicaran a la línia de reparacions,
manteniment i conservació. Aquest import a transferir per la Diputació de Barcelona es
lliurarà al Departament de Governació i Relacions Institucionals en dues fases: 5.625.000.-€
a la signatura del present Conveni, i 5.625.000.-€ l’1 de novembre de 2014.
Aquest import anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/2B00/941A0/45002 del
pressupost de l’exercici 2014, condicionada a què sigui definitiva la modificació de crèdit que
determina el traspàs d’aquest import del Capítol VII al Capítol IV.
El conjunt d’aportacions de la Diputació de Barcelona al PUOSC s’ha d’invertir en benefici
dels municipis de la demarcació de Barcelona.
Tercera. Possibilitat de compensar les aportacions amb deute de la Generalitat vigent
al moment dels venciments
Si en el moment de fer el lliurament de l’aportació existissin crèdits recíprocs, líquids i
exigibles entre les dues parts, la Diputació de Barcelona podrà compensar les aportacions
amb les obligacions recíproques de la Generalitat vigents al moment dels venciments, prèvia
comunicació i comprovació per part del Departament d’Economia i Coneixement.
Quarta. Comissió de seguiment
Amb l’objectiu d’harmonitzar al màxim les actuacions de les parts i per tal de vetllar pel
compliment i seguiment d’aquest conveni es podrà crear de mutu acord una comissió
paritària de seguiment, integrada per representants designats a aquest efecte per cada una
de les parts amb les funcions bàsiques següents:

(i) vetllar pel compliment dels acords que són objecte d’aquest conveni (seguiment i control
de les actuacions); i

(ii) resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la
interpretació i l’execució d’aquest conveni.
Cinquena. Vigència del present conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2015.
Sisena. Addenda del present conveni
L’aportació de la Diputació de Barcelona per a la línia de reparacions, manteniment i
conservació de l’anualitat 2015 es concretarà mitjançant addenda al present conveni. En
qualsevol cas, l’eventual addenda del present conveni a efectes de l’anualitat 2015 es
produirà en els mateixos termes i límits quantitatius establerts en aquest conveni.
El contingut del present conveni i de l’esmentada addenda s’entén sens perjudici de la
competència respectiva de les institucions signatàries de desenvolupar d’altres línies
d’assistència i cooperació local.
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Setena. Causes d’extinció
El conveni s’extingirà per qualsevol de les següents causes:

(i) per mutu acord de les parts;
(ii) per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les
parts;

(iii)per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni;
(iv) per expiració del temps de vigència;
(v) les causes generals establertes a la legislació vigent.
Vuitena. Resolució de controvèrsies
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer les qüestions
litigioses que puguin sorgir en la seva interpretació i compliment. No obstant això, en cas de
dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació d’aquest conveni, les parts acorden
acudir prèviament a la Comissió de seguiment amb vista a la solució amistosa del conflicte.
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts, en exercici de les atribucions de què són
titulars, subscriuen aquest conveni, per duplicat, i a un sol efecte, al lloc i data indicats a
l’encapçalament”.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa d’onze milions dos-cents cinquanta
mil (11.250.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/2B00/941A0/45002 del
pressupost de l’exercici 2014, condicionada a què sigui definitiva la modificació de
crèdit que determina el traspàs d’aquest import del Capítol VII al Capítol IV, en els
termes i condicions que s’especifiquen a l’esmentat conveni.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i efectes.
En relació amb aquest punt el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció.
El diputat Sr. Prat manifesta el seu acord amb el conveni a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i s’interessa per saber si es
mantindran per als ajuntaments les condicions que els han estat comunicades
darrerament per la Generalitat de Catalunya i que correspondrien a quatre anualitats.
El President Sr. Esteve indica que no pot donar resposta perquè desconeix què farà la
Generalitat.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
11 hores i 20 minuts.
Vist i Plau
El President,
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