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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2014 

 
A la ciutat de Barcelona, el 30 d’octubre de 2014, a les 11 hores i 15 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 Roca i Lleonart, Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon Riera 
i Bruch, senyora Mireia Solsona i Garriga, senyors Josep Oliva i Santiveri, Marc 
Castells i Berzosa, i els diputats 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, Josep Llobet Navarro i Arnau Funes i 
Romero.  
 
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 Joan Carles García i Cañizares, Jaume 
Ciurana i Llevadot, Joan Puigdollers i Fargas, Gerard Ardanuy i Mata 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 9 d’octubre de 2014. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la interlocutòria 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, que declara la inadmissibilitat, per extemporani, 
del recurs núm. 135/2014, interposat per la Delegació del Govern a Catalunya contra 
l’acord núm. 226/13 aprovat a la sessió plenària ordinària de la Diputació de 
Barcelona, de data 19 de desembre 2013, pel qual es reconeix el dret del personal de 
la Corporació a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes 
de desembre de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de 
meritament previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012 de 13 de juliol (44 dies). 
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3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que estima el recurs núm. 
229/2012 interposat per P.T.P. contra el decret que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts en un accident de trànsit que 
va tenir lloc a la carretera B-510, com a conseqüència de la col·lisió amb un cabirol, i 
condemna la Diputació de Barcelona a abonar a l’actora la quantitat de cent (100) € en 
concepte de costes processals. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que estima parcialment el 
recurs núm. 551/2011 interposat per A.M.P.C. i M.V.P. contra la resolució que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts 
en un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera B-142, com a conseqüència de 
la col·lisió amb un porc senglar, i condemna la Diputació de Barcelona a abonar a 
A.M.P.C. la quantitat de quatre mil (4.000) € i a M.V.P.  mil dos-cents cinquanta 
(1.250)€. 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 237/2012 interposat 
per LL.T.R. contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys soferts en un accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-2425, com a conseqüència d’una roca que es va desprendre del talús 
limítrof a la via. 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 279/2012 interposat 
per H.P.P. contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys soferts en un accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-1248, com a conseqüència de la col·lisió amb un porc senglar. 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 411/2012 interposat 
per R.J.V.H. contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys soferts en un accident de trànsit que va tenir lloc a 
l’avinguda Països Catalans d’Esplugues de Llobregat, com a conseqüència de 
l’existència de sorra a la calçada. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 591/2011 interposat 
per A.G.G. i Allianz, SA contra la resolució que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts en un accident de trànsit que 
va tenir lloc a la carretera BV-1202, com a conseqüència de l’asfalt i el quitrà que 
cobrien la via. 
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9.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció núm. 2 de Vic, en el judici ràpid núm. 52/14, que condemna 
S.R.S. com a autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els 
efectes de l’alcohol, a diverses penes, així com l’asseguradora Allianz, com a 
responsable civil directa, a indemnitzar a la Diputació amb la quantitat de dos-cents 
tres euros amb vint-i-vuit cèntims (203,28) € pels danys produïts a la via. 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel TSJC, que 
desestima el recurs d’apel·lació núm. 63/2014 interposat per M.Q.A. contra la 
sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona que 
desestimava el recurs interposat contra el resultat de la convocatòria de selecció de 
personal S-32/2010 per proveir una plaça de psicòleg amb règim d’interí 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel TSJC, que 
desestima el recurs de suplicació núm. 858/2014 interposat per S.G.Q. contra la 
sentència dictada pel Jutjat Social núm. 13 de Barcelona que desestimava la demanda 
de ser declarat en situació d’invalidesa permanent en grau total. 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència, 
dictada pel TSJC, que desestima el recurs de suplicació núm. 3320/2014 interposat 
per Activa Mútua 2008 contra la sentència dictada pel Jutjat Social núm. 12 de 
Barcelona, que declarava que la baixa mèdica expedida per l’ICS el 27/2/12 a 
M.C.E.E. derivava de l’accident de treball que va patir el 9 de febrer de 2012. 
 
13.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 26 de setembre de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat Social núm. 12 en el procediment núm. 691/2014 
interposat per M.P.L.P. contra la Diputació de Barcelona, l’INSS, la TGSS i Activa 
Mútua 2008, en reclamació d’incapacitat permanent derivada d’accident de treball. 
 
14.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 26 de setembre de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, 
interposat per J.U.R. contra el decret que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va patir quan circulava per 
la carretera BV-5031 en bicicleta i va ensopegar amb l’asfalt que sobresortia. 
 
15.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 8 d’octubre de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Gavà en l’expedient de 
domini núm. XXX/XXXX instat per J.S.M. 
 
16.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 8 d’octubre de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el 
recurs núm. 333/2014 interposat per LL.M.G.G. contra el decret que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys ocasionats en 
l’immoble de la seva propietat, com a conseqüència del procés d’expropiació tramitat 
per l’execució del projecte constructiu de la "Nova connexió entre les carreteres C-244 
i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona." 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Gene ral 
 
17.- Ratificació del decret de la Presidència, núm. 8889/2014,  de data 16 d’octubre de 
2014, que resol suspendre la convocatòria  núm. 20142014512006233 per a la 
concessió de subvencions per a estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim de 
lucre vinculades a partits polítics, coalicions i federacions, amb representació al Ple de 
la Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici econòmic de 2014. 
 
18.- Dictamen que proposa deixar sense efecte l’acord núm. 429/14 adoptat per la 
Junta de Govern en sessió de data 25 de setembre de 2014, i per delegació del Ple 
(bases) i de la Presidència (convocatòria), aprovar les Bases Reguladores i la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per a estudis o activitats a entitats 
jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics, coalicions i federacions, 
amb representació al Ple de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2014 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, acceptar un canvi de 
pressupost i una subrogació de socis en el partenariat d’un projecte subvencionat en el 
marc d’una 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 (2013), aprovada per acord 
núm. 355/13, adoptat per la Junta de Govern, en data 25 de juliol (BOPB d’1 d’agost 
de 2013). 
 
Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una addenda al 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, 
en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”. 
 
Direcció de Serveis de Concertació Local 
 
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació 
individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals, corresponents a la quarta 
resolució de concessió definitiva del programa complementari “de suport a les 
inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics 
locals”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la formalització 
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Garraf per finançar l’actuació 14/X/111774 “Millora equipament patrimonial”, en el marc 
de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
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23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un conveni 
específic 14/X/111144 amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per portar a 
terme l’actuació “L’envelat: adaptació a la normativa de seguretat” amb un import de 
cent quaranta-cinc mil quaranta-vuit (145.048) €, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, prendre coneixement de 
la desestimació de la sol·licitud de subvenció a la convocatòria de “Projectes de 
cooperació” del “subprograma de Cultura” dins del programa “Europa Creativa” 2014-
2020, del projecte “REFILL. Pop-up cultural spaces”. 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la formalització 
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Calella, 
per finançar l’actuació 14/X/112017 Obres d’adequació de l’equipament cultural Sala 
Mozart, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses 
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Protocol 
d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, de l’Àrea de 
Presidència, per al període 2015/2018. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
27.- SANT JOAN DE VILATORRADA.-  Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de dotze mil nou-cents quaranta-cinc 
euros amb vint-i-set cèntims (12.945,27) € a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 
a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions 
del pressupost 2014. 
 
28.- SALLENT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de trenta-nou mil quatre-cents quinze euros amb noranta-dos 
cèntims (39.415,92) € a l'Ajuntament de Sallent, a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
29.- LA TORRE DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de vint-i-set mil nou-cents trenta-
quatre euros amb cinquanta-tres cèntims (27.934,53) €  a l'Ajuntament de la Torre de 
Claramunt, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2014. 
 
30.- TARADELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció per import de seixanta-set mil quaranta-dos euros amb vuitanta-set 
cèntims (67.042,87) € a l'Ajuntament de Taradell, a l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 2014. 
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Caixa de Crèdit 
 
31.- CALAF.- 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 “Sentència Zona Verda i caldera biomassa” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
32.- CALAF.- 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 “Vestuaris piscina municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
33.- CARDONA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-un mil (81.000) € per a finançar l’actuació local 
“Carrers Hospital i Pujolet” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
34.- CARDONA.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta-tres mil  (53.000) € per a finançar l’actuació 
local “Allotjaments protegits f. II/III” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
35.- GUALBA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-tres mil tres-cents vint-i-cinc euros amb trenta-
set cèntims (83.325,37) € per a finançar l’actuació local “Camp futbol can Pahissa” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
36.- MONTMELÓ.- 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 “Pista CEIP Pau Casals” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
37.- TORELLÓ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint-i-cinc mil set-cents cinquanta (125.750) € per a 
finançar l’actuació local “Inversions obres 2014” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
38.- TORELLÓ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta-nou mil dos-cents cinquanta (49.250) € per a 
finançar l’actuació local “Inversions mobles 2014” al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats. 
 
39.- TORRELAVIT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-cinc mil (75.000) € per a finançar 
l’actuació local “POUM” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
FEDER 
 
40.- ALPENS.-  Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
desestimació de la petició de l’Ajuntament d’Alpens referent al canvi de destinació del 
préstec pont del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Mes. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

7/257 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
41.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, modificar el termini 
d’amortització, d’un a sis anys, dels fets econòmics de la família morfològica “410101 
Propietat intel·lectual”, per als fets donats d’alta durant l’exercici 2014 i posteriors, 
corresponents a la cartografia topogràfica digital urbana 1:1.000, el qual figura a la 
taula resum de les famílies morfològiques que acompanya el Tom I “Configuració” del 
Manual de gestió integral i descentralitzat del patrimoni de la Diputació de Barcelona, 
aprovat per la Junta de Govern el 21 de març de 2002. 
 
42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una addenda al 
conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, 
en data 25 de setembre de 2013,  relatiu a la cessió d’ús de diversos habitatges, 
propietat de la Diputació de Barcelona i/o de la Fundació Pública Casa de Caritat, per 
a impulsar un programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social. 
 
43.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar amb efectes 
d’1 de gener de 2013 a 31 d’octubre de 2014, la pròrroga del conveni, formalitzat entre 
la Diputació de Barcelona i la Fundació ACSAR, en data 18 de maig de 2006, amb la 
finalitat de cedir a aquesta l’ús de l’immoble situat al carrer Portaferrissa, núm. 13, 
principal, de Barcelona. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  
 
Servei de Mercat de Treball 
 
44.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la liquidació i el 
tancament dels fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties 
mentals”, en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla  “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
 
45.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la liquidació i el 
tancament dels fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el 
marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Gerència de Serveis de Turisme  
 

46.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda per a 
l’any 2014 al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de la 
Gerència de Serveis de Turisme, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme 
de Barcelona, per a la promoció turística de la Destinació denominada “ Barcelona: 
una oportunitat”. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat  
 

Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 

47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. R.C.C., 
en resolució de l’expedient núm. 2014/3924. 
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48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Orís, en resolució de l’expedient núm. 2014/3984. 
 
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Can 
Gabarró Vell, S.C.P., en resolució de l’expedient núm. 2014/5098. 
 
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Font-rubí, en resolució de l’expedient núm. 2014/5308. 
 
51.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, en resolució de l’expedient núm. 2014/5575. 
 
52.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Dosrius, en resolució de l’expedient núm. 2014/5693. 
 
53.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Font-rubí, en resolució de l’expedient núm. 2014/5739. 
 
54.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. E.C.C., 
en resolució de l’expedient núm. 2014/5742. 
 
55.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament  
de Sant Cugat del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2014/6032. 
 
56.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2014/6143. 
 
57.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Calaf, en resolució de l’expedient núm. 2014/6277. 
 
58.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.M., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/6338. 
 
59.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. E.R.S., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/6521. 
 
60.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Calella, en resolució de l’expedient núm. 2014/6760. 
 
61.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Pujalt, en resolució de l’expedient núm. 2014/6779. 
 
62.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de titularitat d’una autorització d’obres a 
favor de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra, en resolució de l’expedient núm. 
2014/2611. 
 
63.- Dictamen que proposa aprovar la renúncia d’una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Promoció Immobiliària Rosselló 24, SL, en resolució de l’expedient núm. 
2007/10694. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

9/257 

64.- Dictamen que proposa desestimar recurs de reposició d’una autorització d’obres a 
favor del Sr. E.I.U., en resolució de l’expedient núm. 2013/4302. 
 
Convenis de col·laboració 
 
65.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la rectificació de 
l’aplicació pressupostària per al finançament del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès sobre les obres del projecte de “Rotonda a 
la intersecció de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata. T.m. Les 
Franqueses del Vallès”, que es va aprovar per acord adoptat per la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 25 de setembre de 2014. 
 
66.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta d’un 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Roda de Ter, dins del Pla ”Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, per a l’establiment d’un marc formal de col·laboració, en 
ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a 
l’execució, per part de l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructiu 
d’implantació de rotonda entre la carretera BV-5222 i la C-153. T.m. Roda de Ter”, i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la 
seva execució. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
67.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el pla 
d’actuacions de les activitats de l’any 2014, relatiu al conveni formalitzat entre la 
Diputació de Barcelona i el Servei Meteorològic de Catalunya, per impulsar la 
instal·lació i desenvolupament del Centre de Referència de la Meteorologia a 
Catalunya en el cim del Turó de l’Home del parc natural del Montseny, per import de 
cent quaranta-nou mil cent vuitanta-dos euros amb noranta-dos cèntims 
(149.182,92)€. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
68.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’adjudicació a la 
Sra. Gemma Gual Duran, de la contractació, per concessió administrativa, per 
gestionar el Centre d’Informació d’Hortsavinyà i la masia Can Pica, propietat de la 
Diputació de Barcelona, al parc del Montnegre i el Corredor. 
 
69.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’adjudicació a 
l’Associació Catalana de Cases de Colònies, de la contractació, per concessió 
administrativa, per gestionar els equipaments de l’Escola de Natura de les Codines i el 
campament juvenil de la Devesa de les Codines, propietat de la Diputació de 
Barcelona, al parc del Castell de Montesquiu. 
 
70.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi de 
beneficiari, per defunció del titular, i convalidar l’aprovació de la pròrroga de justificació 
i execució de la subvenció atorgada l’any 2013 al Sr. JM. Q.C. a favor del Sr. J.Q.S., 
destinada a treballs forestals al parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, per import de 
mil cinc-cents quaranta-set euros amb seixanta-dos (1.547,62) €. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 9 d’octubre de 2014.-   Pel 
Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària 
del dia 9 d’octubre de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la 
interlocutòria favorable per als interessos de la D iputació de Barcelona, dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barc elona, que declara la 
inadmissibilitat, per extemporani, del recurs núm. 135/2014, interposat per la 
Delegació del Govern a Catalunya contra l’acord núm . 226/13 aprovat a la sessió 
plenària ordinària de la Diputació de Barcelona, de  data 19 de desembre 2013, 
pel qual es reconeix el dret del personal de la Cor poració a la percepció de la 
part proporcional de la paga extraordinària del mes  de desembre de 2012, 
corresponent als serveis prestats durant el període  de meritament previ a 
l’entrada en vigor del RDL 20/2012 de 13 de juliol (44 dies).-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Vist que la Junta de Govern, en sessió ordinària, celebrada el 8 de maig de 2014, va 
acordar donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 15 d’abril de 2014, 
pel qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el recurs núm. 135/2014 interposat per la Delegació del Govern a 
Catalunya contra l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, de 19 de desembre de 
2013, que aprovava per unanimitat l’acord de la Mesa General de Negociació en 
matèries comunes que reconeixia el dret del personal al servei de la Diputació de la 
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritació previ a l’entrada 
en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol. 
 
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 19 de desembre de 2013, va 
acordar reconèixer al personal al servei de la Diputació de Barcelona el dret a 
percebre la part de la paga extraordinària meritada i no abonada de juny de 2012, 
basant-se en diversos arguments jurídics i d’acord amb nombroses resolucions 
judicials, especialment, en referència al fet que el RDL 20/2012, de 13 de juliol, va 
entrar en vigor el 14 de juliol. Per la qual cosa, es considera que no pot tenir efectes 
retroactius d’acord amb l'article 9 de la CE; així com pel fet que, segons la doctrina 
jurisprudencial consolidada, les pagues extraordinàries tenen la naturalesa de salari de 
pagament diferit. 
 
Atès que la Secretaria General de la Diputació va enviar l’acta del Ple a la Delegació 
del Govern en data 23 de desembre de 2013, extrem reconegut per aquesta en el 
document núm. 4 que acompanyava com a annex al recurs contenciós administratiu 
objecte d’aquest dictamen. 
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Atès que l'article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local disposa que quan l’Administració de l’Estat o la comunitat autònoma considerin, 
en l’àmbit de les seves respectives competències, que un acte o acord d’alguna entitat 
local infringeix l’ordenament jurídic, podrà requerir-la, invocant expressament aquest 
article, perquè l’anul·li en el termini màxim d’un mes. El requeriment haurà de ser 
motivat i expressar la normativa que vulnera. Dit requeriment es formularà en el termini 
de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l’acord. 
 
Atès que el requeriment fet per la Delegació del Govern a la Diputació de Barcelona es 
va realitzar en data 12 de febrer de 2014, és clar que havia sobrepassat el termini dels 
15 dies hàbils als que fa referència l'article 65.2 de la LRBRL. Per la qual cosa, es 
considera extemporani i sense efectes jurídics. 
 
Atès que la Delegació del Govern va poder optar, bé per la via del requeriment previ o 
bé per la presentació directa del recurs contenciós administratiu. I atès que el termini 
per interposar aquest últim és de dos mesos des de la recepció de l’acord, tota vegada 
que va ser interposat el 21 de març de 2014, dit termini resulta extemporani per haver 
sobrepassat el termini de dos mesos establert en l'article 69.e) de la LJCA. Per tot 
això, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en data 23 de setembre 
de 2014, dicta una interlocutòria per la qual estima les al·legacions presentades per la 
defensa jurídica de la Diputació de Barcelona i reclama la inadmissibilitat del recurs 
contenciós administratiu interposat contra l’acord del Ple de 19 de desembre de 2013, 
de conformitat amb l'article 69.e) de la LJCA. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria  favorable  per als interessos 
de la Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona que estima l’al·legació prèvia formulada per la Diputació de Barcelona i 
declara la inadmissibilitat, per extemporani, del recurs plantejat per la Delegació del 
Govern a Catalunya, a l’empara de l'article 69.e) de la LJCA, contra l’acord del Ple, 
adoptat en sessió ordinària de 19 de desembre de 2013, pel qual es va aprovar 
reconèixer al personal al servei de la Diputació de Barcelona el dret a percebre una 
part de la paga extraordinària de desembre de 2012, que havia estat meritada (44 
dies). 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
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3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que estima el 
recurs núm. 229/2012 interposat per P.T.P. contra e l decret que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys soferts en un 
accident de trànsit que va tenir lloc a la carreter a B-510, com a conseqüència de 
la col·lisió amb un cabirol, i condemna la Diputaci ó de Barcelona a abonar a 
l’actora la quantitat de cent (100) € en concepte d e costes processals.-  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. 2 de Barcelona ha dictat sentència en el 
procediment abreujat 229/2012 que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat  per P.T.P. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 23/1/2013, pel 
qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació 
amb els danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera B-510, a 
causa de la col·lisió amb un cabirol. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que no resulta acreditat el compliment dels serveis 
administratius titulars de la carretera pel que fa a les seves obligacions de 
senyalització, ja que no consta la senyalització de perill per presència d’animals 
salvatges en el moment que es va produir l’accident. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat 229/2012, que estima el 
recurs contenciós administratiu interposat per P.T.P. contra el decret de la Diputació 
de Barcelona, de 23/1/2013, pel qual es desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada en relació amb els danys derivats de l’accident de trànsit que va 
tenir lloc a la carretera B-510, a causa de la col·lisió amb un cabirol; i en conseqüència, 
condemna la Diputació a abonar la quantitat de cent (100) € a l’actora en concepte de 
costes processals. 
 
Segon.-  Procedir a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes termes, 
d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
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Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que estima 
parcialment el recurs núm. 551/2011 interposat per A.M.P.C. i M.V.P. contra la 
resolució que desestimava la reclamació de responsa bilitat patrimonial 
formulada pels danys soferts en un accident de tràn sit que va tenir lloc a la 
carretera B-142, com a conseqüència de la col·lisió  amb un porc senglar, i 
condemna la Diputació de Barcelona a abonar a A.M.P .C. la quantitat de quatre 
mil (4.000) € i a M.V.P.  mil dos-cents cinquanta ( 1.250)€.- 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. 6 de Barcelona ha dictat sentència en el 
procediment 551/11 B que estima parcialment el recurs contenciós administratiu 
interposat  per A.P.C. i M.V.P. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
4/8/2011, per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada en relació amb els danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va 
tenir lloc a la carretera B-142, a causa de la col·lisió amb un porc senglar. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament: d’una banda, que no resulta acreditat el compliment dels 
serveis administratius titulars de la carretera pel que fa a les seves obligacions de 
senyalització, ja que no consta la senyalització de perill per presència d’animals 
salvatges en el moment que es va produir l’accident; i d’altra banda, que, atès que la 
carretera estava en obres i era fosc, la conductora hauria d’haver extremat les 
precaucions. Per tant, es tracta d’un supòsit de concurrència de culpes que seran 
imputables per meitat, per la qual cosa s’imputa a la Diputació el 50% de la 
responsabilitat pels danys produïts i l’altre 50% a la conductora del vehicle. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment 551/2011 B, que estima 
parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per A.P.C. i M.V.P. contra la 
resolució de la Diputació de Barcelona, de 4/8/2011, per la qual es desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys i 
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perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera B-142, a 
causa de la col·lisió amb un porc senglar; i en conseqüència, condemna la Diputació a 
indemnitzar a A.P.C. en la quantitat de quatre mil (4.000) €, i a M.V.P. en la quantitat 
de mil dos-cents cinquanta (1.250) €. 
 
Segon.-  Procedir a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes termes, 
d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que d esestima el recurs núm. 
237/2012 interposat per LL.T.R. contra la resolució  que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys soferts en un 
accident de trànsit que va tenir lloc a la carreter a BV-2425, com a conseqüència 
d’una roca que es va desprendre del talús limítrof 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. 7 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 237/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per LL.T.R., contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 26/3/2012, 
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb 
els danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-
2425, a causa d’una roca que es va desprendre del talús limítrof a la via. 
 

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar 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. 7 de 
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Barcelona, en el procediment 237/2012, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per LL.T.R. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, 
de 26/3/2012, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en 
relació amb els danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-2425, a causa d’una roca que es va desprendre del talús limítrof a la via, 
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. 7 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que d esestima el recurs núm. 
279/2012 interposat per H.P.P. contra la resolució que desestimava la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys  soferts en un accident de 
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1248, c om a conseqüència de la col·lisió 
amb un porc senglar.-  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. 2 de Barcelona ha dictat sentència en el 
procediment abreujat 279/2012-A que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per H.P.P. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 18 de febrer 
de 2013, per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pel recurrent en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc 
a la carretera BV-1248, com a conseqüència de la col·lisió amb un porc senglar.  
 

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que, d’una banda, la via on es va 
produir l’accident és una carretera convencional, per la qual cosa, no existeix obligació 
de tancament; i d’altra, queda acreditat que la referida carretera estava degudament 
senyalitzada de la presència d’animals en llibertat; 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. 2 de 
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Barcelona, que desestima el recurs núm. 279/2012 interposat per H.P.P. contra la 
resolució de la Diputació, de 18 de febrer de 2013, per la qual es desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la part actora en relació amb 
els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1248, com a 
conseqüència de la col·lisió amb un porc senglar, ja que no es donen els requisits 
legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial i, en especial, la relació causa 
efecte. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que d esestima el recurs núm. 
411/2012 interposat per R.J.V.H. contra la resoluci ó que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys soferts en un 
accident de trànsit que va tenir lloc a l’avinguda Països Catalans d’Esplugues de 
Llobregat, com a conseqüència de l’existència de so rra a la calçada.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 411/2012-C, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per R.J.V.H., contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 2/7/2012, 
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb 
els danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a 
l’avinguda Països Catalans d’Esplugues de Llobregat, a causa de l’existència de sorra 
a la calçada. 
 

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar 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. 7 de 
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Barcelona, en el procediment 411/2012-C, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per R.J.V.H. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, 
de 2/7/2012, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en 
relació amb els danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit que va tenir 
lloc a l’avinguda Països Catalans d’Esplugues de Llobregat, a causa de l’existència de 
sorra 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. 7 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
591/2011 interposat per A.G.G. i Allianz, SA contra  la resolució que desestimava 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formul ada pels danys soferts en un 
accident de trànsit que va tenir lloc a la carreter a BV-1202, com a conseqüència 
de l’asfalt i el quitrà que cobrien 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 núm. 591/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per A.G.G. i Allianz, SA, contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
9/9/2011, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en 
relació amb els danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera 
BV-1202, a causa de l’asfalt i el quitrà que cobria la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que 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 
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Barcelona, en el procediment abreujat núm. 591/2011, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per A.G.G. i Allianz, SA, contra la resolució de la 
Diputació de Barcelona, de 9/9/2011, que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada en relació amb els danys derivats de l’accident de trànsit que va 
tenir lloc a la carretera BV-1202, a causa de l’asfalt i el quitrà que cobria 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. 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Vic, en el  judici ràpid núm. 52/14, que 
condemna S.R.S. com a autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per 
conduir sota els efectes de l’alcohol, a diverses p enes, així com l’asseguradora 
Allianz, com a responsable civil directa, a indemni tzar a la Diputació amb la 
quantitat de dos-cents tres euros amb vint-i-vuit c èntims (203,28) € pels danys 
produïts 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 de 1a Instància i Instrucció núm. 2 de Vic ha dictat una sentència, en el judici 
ràpid núm. 52/2014, que condemna S.R.S. com a autor responsable d’un delicte contra 
la seguretat viària, per conducció sota els efectes de l’alcohol, així com responsable 
civil, juntament amb l’asseguradora Allianz, dels danys derivats de l’accident de trànsit 
que va provocar en perdre el control del vehicle que conduïa per la carretera BV-5306, 
causant-hi uns danys a la via valorats en 203,28 €. 
 
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 del 
trànsit tipificat en l’article 379.2 del Codi penal, i que, segons els articles 109 i 116 del 
mateix text legal, els responsables criminals ho són també civilment. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència  favorable  per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 de Vic en 
el judici ràpid núm. 52/2014, que condemna S.R.S. com a autor responsable d’un 
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delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els efectes de l’alcohol, a diverses 
penes; així mateix, condemna D.F.P. i l’asseguradora Allianz, com a responsable civil 
directa, a abonar a la Diputació de Barcelona la quantitat de dos-cents tres euros amb       
vint-i-vuit cèntims (203,28) € pels danys ocasionats a la carretera BV-5306, on es va 
produir l’accident. 
 

Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 de Vic als 
efectes legals oportuns. 
 

10.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, d onar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel TSJC, que 
desestima el recurs d’apel·lació núm. 63/2014 inter posat per M.Q.A. contra la 
sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administrat iu núm. 14 de Barcelona que 
desestimava el recurs interposat contra el resultat  de la convocatòria de selecció 
de personal S-32/2010 per proveir una plaça de psic òleg amb règim d’interí.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha 
dictat una sentència que desestima el recurs d’apel·lació núm. 63/2014 interposat per 
M.Q.A. contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, 
de 14/11/2013, que desestimava el recurs interposat per la recurrent contra els 
resultats de la convocatòria de selecció de personal S-32/2010, relativa a una plaça de 
psicòleg. 
  

La recurrent mostra la seva disconformitat amb la sentència d’instància en entendre 
que aquesta no ha interpretat de manera correcta l’apartat 5.3 de les bases de la 
convocatòria de dit procés selectiu, en concret, pel que fa a la valoració de 
l’experiència professional dels aspirants. 
 

Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència, el Tribunal 
considera que no correspon ni a aquest Tribunal ni a l’òrgan d’instància interferir ni 
examinar l’oportunitat i correcta determinació i valoració del mèrit experiència de la 
convocatòria, ni decidir si era la més adequada, sinó comprovar si no s’ha sobrepassat 
el marge de llibertat que correspon a l’Administració a l’hora d’efectuar la valoració, la 
qual cosa no ha succeït en aquest cas. 
 

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 Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
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Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 63/2014 interposat per M.Q.A. 
contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, de 
14/11/2013, la qual confirma en tots els seus pronunciaments. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals oportuns. 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, d onar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictada pel TSJC, que 
desestima el recurs de suplicació núm. 858/2014 int erposat per S.G.Q. contra la 
sentència dictada pel Jutjat Social núm. 13 de Barc elona que desestimava la 
demanda de ser declarat en situació d’invalidesa pe rmanent en grau total.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència 
que desestima el recurs de suplicació interposat per S.G.Q. contra la sentència dictada 
pel Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, el 28/3/2012, en el procediment d’incapacitat 
permanent núm. XX/XXXX, que desestimava la demanda interposada pel recurrent 
contra Activa Mutua 2008, Diputació de Barcelona, Institut Nacional de la Seguretat 
Social i Tresoreria General de la Seguretat Social, mitjançant la qual sol·licitava la 
declaració d’incapacitat permanent total derivada d’accident de treball, fet que es va 
produir quan prestava els seus serveis com a auxiliar de geriatria i que li va deixar com 
a seqüeles una limitació de la mobilitat del canell en menys del 50%. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència, el Tribunal 
entén que la pretensió de revisió formulada pel recurrent no pot ser acceptada, ja que 
la competència per valorar la prova practicada és competència pràcticament exclusiva 
de l’òrgan judicial d’instància; així mateix, considera que no existeix infracció de 
l'article 137.4 de la LGSS, el qual exigeix per a la seva aplicació la presència d’una 
inhabilitació que impedeixi al treballador el desenvolupament de les tasques pròpies de 
la seva professió habitual, la qual cosa no succeeix vista l’absència de limitacions 
funcionals rellevants a l’efecte en el cas enjudiciat. 
 
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 per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
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Catalunya, que desestima el recurs de suplicació núm. 858/2014, interposat per 
S.G.Q. contra la sentència de 28/3/2013, dictada pel Jutjat Social núm. 13 de 
Barcelona, que desestimava la reclamació d’incapacitat permanent total derivada 
d’accident de treball; i confirma dita sentència en tots els seus pronunciaments. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya als efectes legals oportuns. 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, d onar compte de la sentència, 
dictada pel TSJC, que desestima el recurs de suplic ació núm. 3320/2014 
interposat per Activa Mútua 2008 contra la sentènci a dictada pel Jutjat Social 
núm. 12 de Barcelona, que declarava que la baixa mè dica expedida per l’ICS el 
27/2/12 a M.C.E.E. derivava de l’accident de trebal l que va patir el 9 de febrer de 
2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència 
que desestima el recurs de suplicació núm. 3320/2014 interposat per Activa Mútua 
2008 contra la sentència del Jutjat Social núm. 12 de Barcelona que estimava la 
demanda formulada per M.C.E.E. contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, la mútua Activa Mútua 2008 i la Diputació 
de Barcelona, declarant que la baixa mèdica expedida per l’ICS a la demandant el 
27/2/12 derivava de l’accident de treball patit el 9/2/12, i condemnava els demandats a 
estar i passar per aquesta declaració. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència, no s’aprecia 
cap mena d’error en l’avaluació dels informes mèdics, ni l’aplicació indeguda de cap 
precepte jurídic per part del magistrat d’instància. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada per la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs de suplicació núm. 3320/2014 
interposat per Activa Mútua 2008 contra la sentència del Jutjat Social núm. 12 de 
Barcelona que estimava la demanda formulada per M.C.E.E. contra l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la mútua Activa 
Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, declarant que la baixa mèdica expedida per 
l’ICS a la demandant el 27/2/12 derivava de l’accident de treball patit el 9/2/12, i 
condemnava els demandats a estar i passar per aquesta declaració. 
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Segon.- Notificar aquests acords a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya als efectes legals oportuns. 
 
13.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 26 de setembre de 2014, 
de compareixença davant el Jutjat Social núm. 12 en  el procediment núm. 
691/2014 interposat per M.P.L.P. contra la Diputaci ó de Barcelona, l’INSS, la 
TGSS i Activa Mútua 2008, en reclamació d’incapacit at permanent derivada 
d’accident de treball.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Social número 12 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada per 
la senyora M.P.L.P. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en reclamació 
d’incapacitat permanent derivada d’accident de treball, la qual prestava serveis 
d’auxiliar d’infermeria en la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau i en el 
recinte de les Llars Mundet. 
 
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 Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Social número 12 de Barcelona en el 
procediment número 691/2014 instat per la senyora M.P.L.P. contra la Diputació de 
Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en reclamació d’incapacitat permanent derivada 
d’accident de treball, la qual prestava serveis d’auxiliar d’infermeria en la Fundació 
Gestió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau i en el recinte de les Llars Mundet. 
 

Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

23/257 

14.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 26 de setembre de 2014, 
de compareixença davant el Jutjat Contenciós Admini stratiu núm. 17 de 
Barcelona, interposat per J.U.R. contra el decret q ue desestimava la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys  derivats de l’accident que 
va patir quan circulava per la carretera BV-5031 en  bicicleta i va ensopegar amb 
l’asfalt que sobresortia.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 210/2014-F3, procediment abreujat, interposat pel senyor J.U.R., contra el 
Decret, de data 4 de març de 2014, de desestimació del recurs de reposició interposat 
contra el Decret, de data 5 de desembre de 2013, de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats de 
l'accident de circulació ocorregut el dia 29 de desembre de 2012, mentre circulava 
amb la seva bicicleta per la carretera BV-5031, al PK 13,9, al terme municipal de Sant 
Vicenç de Montalt, degut a què va ensopegar amb l'asfalt que sobresortia. 

 
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 Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, 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. 
 
En data 1 de setembre de 2014, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora Axa Seguros Generales S A de Seguros y Reaseguros (en endavant 
Axa) com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de 
Barcelona té subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en 
matèria de responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la 
Corporació en els processos jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria. 
 
Atès que Axa ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, 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. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
210/2014-F3, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona pel senyor J.U.R. contra el Decret, de data 4 de març de 2014, de 
desestimació del recurs de reposició interposat contra el Decret, de data 5 de 
desembre de 2013, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials i personals derivats de l'accident de circulació 
ocorregut el dia 29 de desembre de 2012, mentre circulava amb la seva bicicleta per la 
carretera BV-5031, al PK 13,9, al terme municipal de Sant Vicenç de Montalt, degut a 
què va ensopegar amb l'asfalt que sobresortia. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 210/2014-F3 a la companyia asseguradora 
Axa, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor 
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’Axa. 
 
15.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 8 d’octubre de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat de Primera Instància  núm. 4 de Gavà en 
l’expedient de domini núm. XXX/XXXX instat per J.S. M.- 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: 
 
Per citació de data 31 de juliol de 2014, el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Gavà 
ha citat la Diputació de Barcelona a comparèixer en l’Expedient de domini núm. 
XXX/XXXX, instat pel senyor J.S.M., qui manifesta ser propietari de la finca XXX 
inscrita en el Registre de la Propietat de XXXX, volum XXX, llibre X de XXX i foli XXX i 
següents. 
 
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 Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, 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. 
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Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Gavà en 
l’Expedient de domini núm. XXX/XXXX, instat pel senyor J.S.M., qui manifesta ser 
propietari de la finca XXX inscrita en el Registre de la Propietat de XXX, volum XXX, 
llibre X de XXX i foli XXX i següents. 
 
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 recurs esmentat. 
 
16.- Donar compte del decret de la Presidència, de data 8 d’octubre de 2014, de 
compareixença davant el Jutjat Contenciós Administr atiu núm. 2 de Barcelona 
en el recurs núm. 333/2014 interposat per LL.M.G.G.  contra el decret que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrim onial formulada pels danys 
ocasionats en l’immoble de la seva propietat, com a  conseqüència del procés 
d’expropiació tramitat per l’execució del projecte constructiu de la "Nova 
connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a San t Pere Sacarrera. TM 
Mediona.".-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 333/2014-Y, procediment ordinari, interposat pel senyor L.M.G.G. contra el 
Decret, de data 15 d'abril de 2014, que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials consistents en un suposat demèrit del valor 
de l'immoble de la seva propietat (impacte sonor i acústic), generat com a 
conseqüència del procés expropiatori tramitat per l'execució del projecte constructiu de 
la "Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. 
Mediona”. 
 

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 Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, 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. 
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En data 25 de setembre de 2014, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora AXA Seguros Generales S A de Seguros y Reaseguros (en endavant 
AXA) com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de 
Barcelona té subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en 
matèria de responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la 
Corporació en els processos jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria. 
 
Atès que AXA ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la 
Refosa 1/2014, 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 demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
333/2014-Y, procediment ordinari, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona pel senyor L.M.G.G. contra el Decret, de data 15 d'abril de 2014, 
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials consistents en un suposat demèrit del valor de l'immoble de la seva propietat 
(impacte sonor i acústic), generat com a conseqüència del procés expropiatori tramitat 
per l'execució del projecte constructiu de la "Nova connexió entre les carreteres C-244 
i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. Mediona”. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 333/2014-Y a la companyia asseguradora 
AXA,  i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor 
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
d’AXA. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Gene ral 
 
17.- Ratificació del decret de la Presidència, núm.  8889/2014,  de data 16 
d’octubre de 2014, que resol suspendre la convocatò ria  núm. 
20142014512006233 per a la concessió de subvencions  per a estudis o activitats 
a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculade s a partits polítics, coalicions 
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i federacions, amb representació al Ple de la Diput ació de Barcelona, 
corresponent a l’exercici econòmic de 2014.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 25 de setembre de 
2014, mitjançant acord núm. 429/14, va aprovar el dictamen pel qual s’adoptava 
l’acord d’aprovació de les Bases Reguladores i convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim de lucre 
vinculades a partits polítics, coalicions i federacions amb representació al Ple de la 
Diputació de Barcelona per a l’any 2014. 
 
El text de les bases i convocatòria de referència es va publicar al BOPB de 6 d’octubre 
de 2014, i el termini de presentació de projectes fineix el propvinent 29 d’octubre. 
 
Mitjançant escrit de data 8 d’octubre de 2014 el Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya formula diverses observacions en relació amb les Bases Reguladores 
esmentades i demana la reconsideració de l’acord manifestant l’existència d’un 
possible error de base en l’anàlisi de les sol·licituds i valoració. 
 
Per tal de valorar aquesta petició, d’acord amb l’informe tècnic que s’adjunta, en la 
perspectiva que s’adopti un acord per l’òrgan competent en relació amb aquesta 
sol·licitud, i tot tenint en compte que segons l’agenda corporativa la propera sessió 
ordinària de la Junta de Govern es preveu per al 30 d’octubre, es considera necessari 
formular la present proposta a fi de suspendre el termini de presentació d’instàncies a 
la convocatòria de referència, de conformitat amb el principi d’eficàcia que informa 
l’actuació de l’Administració segons l’art 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, 
proposta que té empara de conformitat amb l’apartat 2.4 b) 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 al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
  
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Suspendre la convocatòria núm. 20142014512006233 per a la concessió de 
subvencions per a estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim de lucre 
vinculades a partits polítics, coalicions i federacions amb representació al Ple de la 
Diputació de Barcelona per a l’any 2014, que va ser aprovada mitjançant acord núm. 
429/14 de la Junta de Govern a la seva sessió de 25 de setembre de 2014, i publicada 
al BOPB de 6 d’octubre de 2014. 
 
Segon.-  Sotmetre la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern per a 
la seva ratificació. 
 
Tercer.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
per al seu coneixement i efecte. 
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18.- Dictamen que proposa deixar sense efecte l’aco rd núm. 429/14 adoptat per 
la Junta de Govern en sessió de data 25 de setembre  de 2014, i per delegació del 
Ple (bases) i de la Presidència (convocatòria), apr ovar les Bases Reguladores i la 
convocatòria per a la concessió de subvencions per a estudis o activitats a 
entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics, coalicions i 
federacions, amb representació al Ple de la Diputac ió de Barcelona, per a l’any 
2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 25 de setembre de 
2014, mitjançant acord núm. 429/14, va aprovar el dictamen pel qual s’adoptava 
l’acord d’aprovació de les Bases Reguladores i convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim de lucre 
vinculades a partits polítics, coalicions i federacions amb representació al Ple de la 
Diputació de Barcelona per a l’any 2014. 
 
El text de les bases i convocatòria de referència es va publicar al BOPB de 6 d’octubre 
de 2014, i el termini de presentació de projectes fineix el propvinent 29 d’octubre. 
 

Mitjançant escrit de data 8 d’octubre de 2014 el Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya formulà diverses observacions en relació amb les Bases Reguladores 
esmentades i demanà la reconsideració de l’acord manifestant l’existència d’un 
possible error de base en l’anàlisi de les sol·licituds i valoració. 
 

Per tal de valorar aquesta petició, i d’acord amb l’informe tècnic de data 15 d’octubre 
de 2014, el President de la Diputació va aprovar un decret de data 16 d’octubre de 
2014 a fi de suspendre el termini de presentació d’instàncies a la convocatòria de 
referència, de conformitat amb el principi d’eficàcia que informa l’actuació de 
l’Administració segons l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 
 

Es pren en consideració la petició formulada pel Grup d’Esquerra Republicana atès 
que es millora la valoració de les sol·licituds al tenir en compte  la representativitat de 
cada partit, amb  representació en el Ple de la Diputació,   mitjançant l’aplicació de 
criteris que recullen el resultat electoral obtingut, la representació en número de 
regidors i regidores d’aquests partits en la demarcació de Barcelona i el número de 
diputats i diputades  de cada partit en el Ple de la Diputació i, en base a aquestes 
consideracions,  es procedeix a la modificació de les bases en aquest sentit.  
 

De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les 
subvencions, concretament la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial 
de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l’Ordenança). 
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Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Vist que l’article 12.1 en concordança amb l’article 13 de l’Ordenança estableix que per 
totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva 
s’hauran d’aprovar les corresponents Bases Reguladores, conjuntament o prèvia a la 
convocatòria. 
 
Vist allò que disposa l’article 22.1 in fine de la LGS i l’art. 55.1 del RLGS i atès que les 
presents Bases Reguladores s’ajusten a allò previst a l’article 17.3 de la LGS, així com 
a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 
de selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, 
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. 
 
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a 
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com 
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
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 3.3b 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. 882/2013, de 
data 14 de febrer de 2013, i publicada en el BOPB de 19 de febrer de 2013. 

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

ACORDS 

 
Primer.-  Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern núm. 429/14 adoptat en 
sessió de data 25 de setembre de 2014 pel qual es van aprovar les Bases 
Reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions per a estudis o 
activitats a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics, 
coalicions i federacions amb representació al Ple de la Diputació de Barcelona per a 
l’any 2014. 
 
Segon.-  Aprovar les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per a 
estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits 
polítics, coalicions i federacions amb representació al Ple de la Diputació de Barcelona 
per a l’any 2014, el text de les quals s’incorpora a continuació: 
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“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSI Ó DE 
SUBVENCIONS PER A ESTUDIS O ACTIVITATS A ENTITATS J URÍDIQUES SENSE 
ÀNIM DE LUCRE VINCULADES A PARTITS POLÍTICS, COALIC IONS I FEDERACIONS 
AMB REPRESENTACIÓ AL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELO NA PER A L’ANY 
2014 
 
1. Objecte 
 
L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona 
destinades a finançar activitats que estiguin relacionades amb l’estudi, difusió o divulgació 
del dret i el funcionament de les institucions democràtiques, el pensament polític i social del 
sistema democràtic i el seu aprofundiment, relacionades totes elles amb els governs locals, i 
que portin a terme les entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades als partits polítics, 
coalicions i federacions amb representació al Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
2. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant l’any 2014. 
 
3. Requisits dels beneficiaris i manera d’acreditar -los 
 
Les entitats sol·licitants han d’acreditar el compliment dels requisits següents en l’any 2014: 
 

a) Estar legalment constituïdes i inscrites, si escau, al registre que correspongui. 
b) Tenir una vinculació efectiva amb els partits polítics,coalicions i federacions amb 

representació al Ple de la Diputació de Barcelona, acreditada mitjançant un certificat del 
representant legal del partit polític al qual està vinculada, designant-la com a tal als 
efectes d’aquestes subvencions. 

c) Estar al dia en la presentació de comptes anuals en el protectorat o registre administratiu 
que els correspongui, si s’escau. 

d) No estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 

 
La presentació de la sol·licitud de la subvenció implica l’autorització a la Diputació de 
Barcelona per a la funció de comprovació d’ofici de les dades corresponents. 
  
Únicament es podrà presentar una sol·licitud i un sol projecte per fundació vinculada a un 
partit polític. 
 
4. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció, que es presentarà d’acord amb el model normalitzat, caldrà 
adjuntar la documentació següent: 
 
• Escriptura de constitució o estatuts de l’entitat. 
• Escriptura d’apoderament o designació de càrrec que habilita la representació 
• Acreditació d’estar inscrites al corresponent Registre Oficial. 
• Fotocòpia del DNI del/la representant 
• Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
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• Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 
beneficiari/ària. 

• Certificat del representant legal del partit polític al qual està vinculada. 
• Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció, fent constar: 

L’objectiu general i els específics d’acord amb allò previst a la base 1. 
Llocs i dates de realització. 

• Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model 
normalitzat. 

• Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

• Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 
de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 

• Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 
13 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
L’esmentada documentació anirà degudament signada  pel sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
5. Termini, forma i lloc de presentació de les sol· licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de les 
presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà als 20 dies hàbils 
de la mateixa. 
  
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 4 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i dels 
Procediment Administratiu Comú (en endavant Llei 30/92). 
 
6. Rectificació de defectes o omissions en la docum entació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
7. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà la concurrència competitiva. 
 
8. Anàlisi de les sol·licituds i valoració  
 
Les sol·licituds que compleixin els requisits mínims seran examinades per la comissió 
prevista a la base 9a que apreciarà la idoneïtat i interès públic de les activitats d’acord amb 
l’objecte previst a la base 1a. Una vegada examinades les sol·licituds d’acord amb l’article 
55.1 del RLGS, es procedirà al prorrateig de la quantitat global màxima destinada a aquesta 
subvenció entre els sol·licitants tal i com disposa l’article 22.1 in fine de la LGS en base a la 
següent proporció: 
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a) El número de vots populars obtinguts a les eleccions municipals de 22 de maig de 2011 
per cada partit, coalició i/o federació que tingui representació al Ple de la Diputació de 
Barcelona, al  qual estigui vinculada l’entitat sol·licitant a la data de publicació d’aquestes 
bases. 90% 

b) El nombre de regidors i regidores de cada partit en la demarcació de Barcelona que 
tinguin representació en el Ple de la Diputació ,   al  qual estigui vinculada l’entitat 
sol·licitant a la data de publicació d’aquestes bases    5% 

c)  El nombre de diputats i diputades de cada partit que tinguin representació en el Ple de la 
Diputació,  al  qual estigui vinculada l’entitat sol·licitant a la data de publicació d’aquestes 
bases    5%  

 
Les subvencions no han d’excedir, normalment, del 50% del cost de l’activitat a què 
s’apliqui. Excepcionalment, i de forma motivada, es podrà superar aquest percentatge. 
 
9. Òrgans competents per a la instrucció i la propo sta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
General. 
 
L’examen i valoració de les sol·licituds es portarà a terme per un òrgan col·legiat  constituït 
per un nombre senar de membres d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i que estarà format per un 
representant de cadascun dels grups polítics de la Diputació i el President de la corporació o 
persona en qui delegui, qui en cas d’empat, tindrà vot de qualitat. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
és la Junta de Govern d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
10. Termini de resolució i de notificació 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà com a màxim, de 30 dies hàbils a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la Llei 30/92. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
11. Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari/àries pel transcurs d’un mes a 
partir de la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les 
seves objeccions. 
 
12. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
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les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades d’acord amb la sol·licitud de 
subvenció i les condicions imposades a la mateixa, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària.   
 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
13. Despeses subvencionables 
 
Les despeses subvencionables han de reunir els següents requisits generals:  
 
a) Seran subvencionables les despeses de les activitat que s’executin dins l’any en curs  
 
b) Han d’estar efectivament pagades pel beneficiari/ària.  
 
A més d’aquests requisits comuns a qualsevol despesa, certes despeses han de complir 
uns requisits específics per ser admeses com a despeses subvencionables.  

 
-  Despeses de superior quantia. Si la despesa concreta supera la quantia del contracte 

menor d’acord amb la normativa vigent, el beneficiari/ària haurà d’haver sol·licitat un 
mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa 
econòmicament. Aquesta informació haurà de constar en la documentació que 
s’acompanyi a la justificació de la subvenció.  

 
No seran subvencionables amb caràcter específic els tributs:  
 
Excepcionalment els tributs tindran el caràcter de subvencionable si el beneficiari/ària els ha 
abonat efectivament. Els impostos indirectes (IVA) no seran subvencionables quan siguin 
susceptibles de recuperació o compensació, és a dir, només serà subvencionable l’IVA (que 
haurà de constar desglossat), quan suposi un cost pel beneficiari/ària en tant que no se’l 
pugui deduir. Tampoc seran subvencionables els impostos personals sobre la renda (Impost 
de Societats i IRPF).  
 
Hem d’entendre per despeses o costos indirectes aquells que són compartits per l’activitat 
subvencionada i per la resta d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària.  

 
El/la beneficiari/ària de la subvenció haurà d’indicar els criteris de repartiment de les 
despeses indirectes imputades a la justificació de la subvenció. L’import d’aquestes 
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despeses no podrà superar el percentatge del 5% respecte a l’import de les despeses 
directes que s’imputin a la subvenció. 
 
En tot cas, les despeses indirectes imputades a la subvenció hauran de ser proporcionals a 
l’activitat subvencionada, entenent per aquesta la part de l’activitat que està finançada per la 
subvenció de la Diputació.  

 
14. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte en aquesta base, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
15. Termini i lloc de justificació 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a màxim el 31 de març de 2015. 
 
La justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats. 
 
Es presentarà un compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que 
contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de subvencions, aprovat per Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS). 

 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1) S’haurà de justificar una despesa corresponent al cost total de l’activitat. 
2) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb 

valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es 
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin 
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de 
poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

 
Les justificacions s’hauran de presentar al Registre de factures de la Diputació de Barcelona 
situat a la Rbla. Catalunya 126. 
 
16. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons 
el seu import: 

 
• Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
• Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província. 
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17. Deficiències en la justificació 
 
1- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
18. Circumstàncies que poden donar lloc a la modifi cació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 

les presents bases. 
 

19. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
20. Mesures de difusió del finançament públic 
 
S’haurà de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en la memòria de 
l’activitat subvencionada i segons les instruccions que indiqui la Diputació . 
 
21. Causes de reintegrament   
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
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2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
22. Obligats al reintegrament   
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
23.  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
24. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.” 

 

Tercer.- Aprovar la convocatòria núm 201420145120006323 per a la concessió de 
subvencions per a estudis o activitats a entitats jurídiques sense ànim de lucre 
vinculades a partits polítics amb representació al Ple de la Diputació de Barcelona per 
a l’any 2014. 

 

S’aprova aquesta convocatòria per un import màxim de  cent quaranta-quatre mil deu 
(144.010) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases i pel termini 
que s’indica. 
 

Quart.-  Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
cent quaranta-quatre mil deu (144.010) € amb càrrec a l'aplicació pressupostària       
G/10500/949A0/48974 del pressupost de l'exercici 2014 de la Corporació. 
 

Cinquè.-  Publicar l’anunci de les presents Bases Reguladores en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb allò que 
estableix l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Sisè.-  Donar-ne compte al Ple per al seu coneixement. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, acceptar un canvi 
de pressupost i una subrogació de socis en el parte nariat d’un projecte 
subvencionat en el marc d’una 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’àm bit de la cooperació al 
desenvolupament (2013), aprovada per acord núm. 355 /13, adoptat per la Junta 
de Govern, en data 25 de juliol (BOPB d’1 d’agost d e 2013).- 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 28 de febrer de 2013, mitjançant Acord 47/13 de la Junta de 
Govern d’aquesta Corporació, es van 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 (2013), i es van publicar al BOPB de data 
8 de març de 2013. 
 
En concret, es van preveure 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: 201320135120004673); la segona, relativa 
a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi 
de la convocatòria: 201320135120004693); la tercera, destinada a subvencions per a 
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 201320135120004713), 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: 201320135120004733). 
 
En data 25 de juliol de 2013, mitjançant Acord 355/13 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 201320135120004673 i 201320135120004693 (BOPB de d’1 d’agost de 
2013).  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201320135120004673 per a donar suport a assistències tècniques en 
l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, el projecte “Bona governança, 
ciutadania, igualtat d’oportunitats per a dones de Guatemala” de l’entitat Dones per la 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

38/257 

Llibertat i la Democràcia (Dones Lid) va rebre una subvenció per un import de 
quaranta-dos mil cinc-cents (42.500) €.  
 
Les bases reguladores específiques d’aquesta convocatòria preveien la participació 
d’un partenariat en les actuacions subvencionades. Concretament, aquest partenariat 
havia d’estar conformat per actors públic – privats, liderats per una entitat sense ànim 
de lucre, amb un mínim de quatre socis entre els quals hi hagués, a més de l’entitat 
sol·licitant de la subvenció  i, almenys, un municipi de Barcelona, un agent empresarial 
i un govern local o regional del país destinatari de l’acció. En el cas concret del 
projecte de Dones Lid, el  partenariat creat a l’efecte estava conformat pels següents 
socis: Dones Lid (entitat sol·licitant); Estratègia Local, S.L. (agent empresarial); els 
Ajuntaments de Mataró i Barcelona; la Municipalidad de San Antonio de Aguas 
Calientes, Departamento de Sacatepequez, Guatemala; i el Consejo Nacional de 
Mujeres de Guatemala, CONAMGUA, Guatemala (contrapart). 
 
En data 23 de juliol de 2014, Dones Lid ha comunicat a la Direcció de Relacions 
Internacionals d’aquesta corporació un canvi de soci del partenariat així com un canvi 
del pressupost per executors inicialment previst. En concret, l’entitat beneficiària 
proposa la substitució de l’agent empresarial inicial, Estratègia Local, S.A., per un nou 
agent empresarial: l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE. En relació al 
pressupost per executors, Dones Lid proposa que serà aquesta mateixa entitat qui 
gestionarà el percentatge de pressupost que inicialment gestionava l’agent 
empresarial, incrementant-se el seu volum de gestió pressupostària d’un 70,16% inicial 
a un 95,29% (s’acompanya còpia del nou pressupost per executors). Els motius 
d’aquestes variacions es troben detallats en l’informe elaborat per l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de data 3 d’octubre de 2014 que s’acompanya al 
present instrument juntament amb la carta de sol·licitud enviada per Dones Lid.  
 
D’acord amb l’esmentat informe, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
considera que aquests canvis estan plenament justificats, que no suposen cap 
modificació en els objectius de l’actuació, ni afecten a la finalitat de la subvenció, ni 
perjudiquen drets de tercers, i que els mateixos respecten les condicions previstes a 
les bases reguladores generals i específiques relatives a aquesta subvenció, 
especialment allò referent als límits en el percentatge de la subvenció destinat a 
recursos humans, i no afecten a la composició del partenariat.   
 
D’acord amb les 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 (2013), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data 28 de febrer de 2013 (AJG 47/13) i publicades al 
BOPB de data 8 de març de 2013. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència 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 dels 
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, 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.-  Acceptar un canvi en el pressupost per executors i la subrogació de l’agent 
empresarial inicial, Estratègia Local, S.A. per un nou agent empresarial, l’Institut de 
Governança i Direcció Pública d’ESADE, en el marc del projecte de Dones Lid “Bona 
governança, ciutadania, igualtat d’oportunitats per a dones de Guatemala”, 
subvencionat en el marc de la Convocatòria de subvencions per a donar suport a 
assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, mitjançant 
Acord 355/13 de la Junta de Govern, de data 25 de juliol, i publicat al BOPB de data 
d’1 d’agost de 2013. 
 
Segon.-  Notificar l’acord precedent a Dones Lid. 
 
Coordinació de Concertació i Assistència Local 
 
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar una 
addenda al conveni de col·laboració entre la Diputa ció de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, en desenvolupament del P rotocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar 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. 
 
Vist el règim especial del que gaudeix el municipi de Barcelona, en data 10 de maig de 
2013, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona van subscriure el conveni 
de col·laboració en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, que regula amb integritat la totalitat de les actuacions a dur a 
terme en el marc de l’espai de col·laboració entre ambdues institucions. 
 
En data 30 de juliol de 2014, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona 
van subscriure addenda al referit conveni de col·laboració, als efectes d’ajustar els 
imports previstos per anualitats i per projectes, i adequar-los a les necessitats 
d’execució de les obres previstes. 
 
Atès que l’Ajuntament de Barcelona, en data 2 d’octubre de 2014, ha sol·licitat incloure 
en el conveni de col·laboració noves actuacions derivades del pla d’inversió de millores 
en els centres educatius, l’objecte del qual és l’execució d’obres de rehabilitació i 
millora a centres educatius de la ciutat de Barcelona gestionats pel Consorci 
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d’Educació de Barcelona, la contractació d’honoraris professionals quan el Consorci no 
disposi dels mitjans personals adequats per dur-los a terme, així com la implantació 
d’un model tecnològic avançat per als centres educatius municipals que abasti tots els 
àmbits de TIC: xarxa local (infraestructura i electrònica) i equipaments. 
 
Vist l’apartat segon de l’acord primer del conveni subscrit, el qual preveu que, sens 
perjudici de les actuacions concertades inicialment, les parts puguin acordar, per mitjà 
d’addenda, la concessió de recursos adreçats a donar cobertura a noves necessitats, 
així com a la realització de noves actuacions o a la prestació de nous serveis o 
activitats per part de l’Ajuntament. 
 
Atès que, prenent consciencia del difícil context econòmic actual, i tenint com a base i 
finalitat central de la seva actuació la millora de la qualitat de vida de les persones, 
l'àmbit de l'educació esdevé prioritari per a la Diputació de Barcelona. Per això cal, en 
aquest cas, reforçar el treball cooperatiu amb l’Ajuntament de Barcelona per millorar 
els centres educatius i avançar  per aquesta via  cap a una gestió integrada i 
adequada de l’educació de la ciutat, sota els principis de proximitat i eficàcia. 
 
Atès que existeix disponibilitat pressupostària, és voluntat d‘aquesta Diputació arribar a 
una entesa amb l’Ajuntament de Barcelona sobre la referida sol·licitud, per la qual cosa 
cal procedir a la modificació de l’apartat segon de l’acord tercer del conveni. 
 
Vist el pacte onzè del conveni subscrit, que preveu que la modificació d’algun aspecte 
requerirà la tramitació i signatura de l’addenda corresponent. 
 
Vista la Refosa 1/2014, 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, 
epígraf 12.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona subscrit en data 10 de maig de 2013 i modificat 
per addenda de 30 de juliol de 2014, en desenvolupament del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d’acord amb el text de l’addenda que es 
transcriu a continuació:  
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTA CIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, EN DESENVOLUPAMENT DEL P ROTOCOL GENERAL 
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació de Barcelona, 
actuant en nom i representació d’aquesta, i assistit per la Sra. Petra Mahillo García, 
secretària general de la Diputació.  
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I, de l’altra, l’Excm. Sr. Xavier Trias Vidal De Llobatera, alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona, actuant en nom i representació d’aquest, i assistit pel Sr. Jordi Cases Pallarès, 
secretari general de la Corporació. 
 
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal 
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments, 
 

MANIFESTEN QUE 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar 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. 
 
Vist el règim especial del que gaudeix el municipi de Barcelona, en data 10 de maig de 
2013, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona van subscriure el conveni de 
col·laboració en desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, que regula amb integritat la totalitat de les actuacions a dur a terme en el marc 
de l’espai de col·laboració entre ambdues institucions. 
 
En data 30 de juliol de 2014, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona van 
subscriure addenda al referit conveni de col·laboració als efectes d’ajustar els imports 
previstos per anualitats i per projectes, i adequar-los a les necessitats d’execució de les 
obres previstes. 
 
Atès que l’Ajuntament de Barcelona, en data 2 d’octubre de 2014, ha sol·licitat incloure en el 
conveni de col·laboració noves actuacions derivades del pla d’inversió de millores en els 
centres educatius, l’objecte del qual és l’execució d’obres de rehabilitació i millora a centres 
educatius de la ciutat de Barcelona gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, la 
contractació d’honoraris professionals quan el Consorci no disposi dels mitjans personals 
adequats per dur-los a terme, així com la implantació d’un model tecnològic avançat per als 
centres educatius municipals que abasti tots els àmbits de TIC: xarxa local (infraestructura i 
electrònica) i equipaments. 
 
Vist l’apartat segon de l’acord primer del conveni subscrit, el qual preveu que, sens perjudici 
de les actuacions concertades inicialment, les parts puguin acordar, per mitjà d’addenda, la 
concessió de recursos adreçats a donar cobertura a noves necessitats, així com a la 
realització de noves actuacions o a la prestació de nous serveis o activitats per part de 
l’Ajuntament 
 
Atès que existeix disponibilitat pressupostària, és voluntat d‘aquesta Diputació arribar a una 
entesa amb l’Ajuntament de Barcelona sobre la referida sol·licitud, per la qual cosa cal 
procedir a la modificació de l’apartat segon de l’acord tercer del conveni. 
 
Vist el pacte onzè del conveni subscrit, que preveu que la modificació d’algun aspecte 
requerirà la tramitació i signatura de l’addenda corresponent. 
 
En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni subscrit en 
data 10 de maig de 2013 amb subjecció als següents 
 

PACTES 
 
Primer.-  Modificar l’apartat segon de l’acord tercer del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona subscrit en data 10 de maig de 2013 i 
modificat per addenda de data 30 de juliol de 2014, segons el següent tenor literal: 
“ 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

42/257 

3.2 En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, la Diputació de Barcelona 
manifesta la seva voluntat de contribuir econòmicament, en l’import global de trenta 
quatre milions (34.000.000) € , en el finançament de les actuacions que es relacionen a 
continuació: 

 
Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Museus: Palau Llió, Museu Verdaguer i Museu Etnològic 

Descripció de la necessitat 

Adequació dels Museus a nous usos: Intervenció als 
Museus Palau Llió i Museu Etnològic per adequar-los al 
nou Museu Cultures del Món i al Museu Verdaguer per a 
ubicar-hi una residència per escriptors. 

Àmbit de concertació Creació d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 13.438.203 € 
Aportació de la Diputació 13.438.203 € 

2014 8.188.203 € 
Periodificació 

2015 5.250.000 € 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Castell de Montjuïc 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 9.061.797 € 
Aportació de la Diputació 9.061.797 € 

2014 1.211.797 € 
Periodificació 

2015 7.850.000 € 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Consorci Drassanes Museu Marítim 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics 
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.000.000 € 
Aportació de la Diputació 1.000.000 € 
Periodificació 2014 1.000.000 € 

 
Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Dipòsit Rei Martí 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 1.500.000 € 
Aportació de la Diputació 1.500.000 € 

2014 211.690 € 
Periodificació 

2015 1.288.310 € 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Adequació Anella Olímpica 
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
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Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Pressupost de l’actuació 5.000.000 € 
Aportació de la Diputació 5.000.000 € 

2013 4.872.892,69 € 
Periodificació 

2014 127.107,31 € 
 

Dades de l’actuació 
Necessitat preacordada Millores en els centres educatius   
Àmbit de concertació Manteniment d’equipaments i infraestructures 
Classe de recurs  Ajuts econòmics  
Centre Gestor Coordinació de Concertació i Assistència Local 
Codi XGL 14/X/112294 
Pressupost de l’actuació 4.000.000 € 
Aportació de la Diputació  4.000.000 € 
Periodificació 2014 4.000.000 € 

 
“ 

 
En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al conveni, 
en el lloc i la data que s’assenyalen.“ 

 

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de quatre milions (4.000.000) €, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/12200/945A0/76240, del vigent pressupost corporatiu 
 

Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 

Direcció de Serveis de Concertació Local 
 

21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la relació 
individualitzada dels ajuts a concedir als ens loca ls, corresponents a la quarta 
resolució de concessió definitiva del programa comp lementari “de suport a les 
inversions financerament sostenibles i a la prestac ió adequada de serveis 
públics locals”, en el marc del Pla “Xarxa de Gover ns Locals 2012-2015”.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26/6/2014, va aprovar 
el Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics locals (AJG 307/14), amb la finalitat de 
contribuir a assegurar la sostenibilitat de les inversions i garantir la continuïtat de la 
prestació dels serveis públics per part dels municipis del seu àmbit territorial. 
 

El referit Programa s’articula en dues línies de suport: 
- Inversions financerament sostenibles (línia 1), orientada al finançament 

d’inversions financerament sostenibles, en els termes de la Disposició 
addicional 16a del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

- Prestació adequada de serveis públics locals (línia 2), per fer efectiva la 
solvència financera de les hisendes locals i la prestació dels serveis públics 
locals en un context de crisi econòmica i d’insuficiència financera per al conjunt 
del món local. 
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Amb l’aprovació del Programa es va procedir també a resoldre inicialment la concessió 
d’ajuts en favor dels ens locals destinataris i a obrir el període de sol·licitud per tal que 
els ens concretin les actuacions i l’import a destinar a cada actuació en el marc de 
cadascuna de les línies de suport. 
 
La Junta de Govern de la Diputació va aprovar, en sessions de 24/7/2014 i de 
25/9/2014, la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals les sol·licituds 
dels quals s’havien instruït, corresponents a la primera, segona i tercera resolució de 
concessió definitiva del Programa (AJG 374/14, AJG 431/14 i AJG 503/14, 
respectivament). 
 
La presentació i revisió de sol·licituds es realitza a través del “Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions públiques” de la Seu Electrònica Corporativa. 
 
El centre gestor responsable de la instrucció i seguiment de les sol·licituds rebudes és 
la direcció de Serveis de Concertació Local. 
 
Per a la línia de suport a les inversions financerament sostenibles, aquesta instrucció 
consisteix en les comprovacions següents : 

- Que no se supera el nombre màxim de sol·licituds permeses per aquesta línia. 
- Que la despesa que està previst executar és elegible, tant a nivell de grup de 

programa com de capítol pressupostari. 
- Que el període d’execució de la despesa és elegible.  
- Que la inversió té una vida útil superior a 5 anys. 
- Que s’annexa a la sol·licitud la documentació següent: 

� Informe emès per l’interventor/a de l’ens destinatari pel qual s’acrediti el 
compliment dels requisits per a considerar la inversió com a financerament 
sostenible i, en cas de no ser així, que la inversió a realitzar no generarà 
despeses de manteniment addicionals durant la seva vida útil. 

� Memòria tècnica de sol·licitud. 
 

Per a la línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals, la instrucció 
consisteix en les comprovacions següents: 

- Que la despesa que està previst executar és elegible. 
- Que el període d’execució de la despesa és elegible. 
- Que s’annexa a la sol·licitud memòria tècnica de sol·licitud. 

 
En la mesura que es determini l’existència d’errors esmenables, es requereix als ens 
destinataris per tal de procedir a la seva correcció. 
 
Atès que diversos ens han presentat sol·licitud per concretar la distribució dels 
recursos concedits inicialment, i que aquestes sol·licituds s’han instruït, es pot procedir 
a tramitar la resolució de la seva concessió definitiva, en els termes de l’article 20.3 del 
règim regulador del programa. 
 
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) 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 11/12/2013 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23/12/2013. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat per a la Cooperació Local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals que tot 
seguit s’indiquen, corresponents a la quarta resolució de concessió definitiva del 
“Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics locals”, gestionat per la direcció de Serveis de 
Concertació Local de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”: 
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament 
d'Abrera XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Reparació, manteniment i 
conservació dels Serveis 

Públics Locals 
53.440,44 14/X/111769 1440015661 1403004304 2 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament 
d'Abrera XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte de renovació de la 
pavimentació a diferents 

carrers del municipi 
124.694,36 14/X/111770 1440015660 

Condicionada 
a Modif. crèdit 

núm. 
Proposta 

4885  

  G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Arenys de Munt XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

compliment sentència judicial 
incorporació a funcionari a 
tècnic de Serveis Tècnics 

48.855,99 14/X/112413 1440015924 1403004556 149 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Rehabilitació d'immobles i 
millora de vies públiques 113.997,32 14/X/112414 1440015922 1403004556 148 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Argençola XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Suport a la prestació 
adequada de serveis públics 

locals 
7.784,30 14/X/112432 1440015563 1403004556 195 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament 
d'Argençola XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adquisició local social de 
clariana 18.163,36 14/X/112433 1440015553 1403004556 194 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Badalona XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte de millora de 
l'aforament del Teatre 

municipal de Badalona. 
60.000,00 14/X/112143 1440015860 1403004556 34 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Badalona XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte de rehabilitació 
d'espais verds degradats. 200.000,00 14/X/112142 1440015883 1403004556 36 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Badalona 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Pla de suport a la infància, 
ajuts de menjador i urgència 

social  
330.000,00 14/X/112141 1440015858 1403004556 37 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Badalona XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte de millores urbanes 
en la via pública 510.000,00 14/X/112144 1440015880 1403004556 35 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Balenyà XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Desplegament d'una xarxa de 
fibra òptica de connexió dels 
equipaments municipals de 

Balenyà. 

15.252,33 14/X/112222 1440015407 1403004556 38 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Balenyà XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Conservació de les escoles i 
de carrers i suport al Casal 

d'Estiu. 
23.679,57 14/X/112221 1440015405 1403004556 40 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Balenyà 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Remodelació de l'enllumenat 
públic dels carrers Major, del 

Sol, Serrat, Església, Pau 
Casals i altres.  

40.000,00 14/X/112223 1440015406 1403004556 39 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Climatització del centre cívic 
de Ca n'Amiguet 64.313,36 14/X/112393 1440015738 1403004556 155 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Substitució de la coberta del 
pavelló de l'OAC 99.235,63 14/X/112394 1440015735 1403004556 153 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reparació d'asfaltats a la via 
pública 111.972,98 14/X/112392 1440015736 1403004556 154 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei públic Local Llars 
d'Infants  118.080,84 14/X/112391 1440015716 1403004556 156 G/12200/945A0/46241 
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Begues 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei de llar d'infants 2014 36.214,02 14/X/112473 1440015432 1403004556 197 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Begues XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Actuació per l'estalvi 
energètic en les instal·lacions 

d'enllumenat públic 
117.832,71 14/X/112474 1440015433 1403004556 196 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Bellprat XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Amortització de passius 
financers 7.617,69 14/X/111745 1440015888 1403004304 4 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Bellprat 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament de la pista 
forestal entre Bellprat i Sant 

Martí de Tous 
17.774,60 14/X/111746 1440015887 1403004304 3 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Berga 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament i millora d'una 
part de la coberta de l'edifici 

destinat a hostatgeria al 
Santuari de Queralt 

59.727,22 14/X/111773 1440015914 1403004304 6 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Berga XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Pagament a proveïdors 96.962,24 14/X/111771 1440015855 1403004304 7 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Berga XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament i millora de la 
captació i portada d'aigües al 

Santuari de Queralt. 
166.518,00 14/X/111772 1440015879 

Condicionada 
a Modif. crèdit 

núm. 
Proposta 

4885  

  G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Obres d'adequació 
equipament de Can Regasol 

36.828,04 14/X/111839 1440015856 1403004304 8 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Suport a la prestació 
adequada de serveis públics 

locals 
49.066,24 14/X/111838 1440015853 1403004304 10 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Bigues i Riells XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reparació de paviments de 
carrers al municipi de Bigues i 

Riells 
77.659,86 14/X/111840 1440015859 1403004304 9 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Borredà XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

MANTENIMENT SERVEI 
DEL CEMENTIRI I 

TELEVISIÓ PER CABLE 
7.862,16 14/X/111925 1440015725 1403004304 13 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Borredà 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MILLORA ENLLUMENAT 
CARRER GIRONA I LLEIDA 

8.093,70 14/X/111926 1440015724 1403004304 12 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Borredà 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

condicionament pati casa 
consistorial 

11.600,60 14/X/111927 1440015723 1403004304 11 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

instal·lació de caldera i 
calefacció al Local Social 

Polivalent de Can Ros 
10.852,25 14/X/111897 1440015973 1403004304 15 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

despeses corresponents al 
servei de l'enllumenat públic 20.519,25 14/X/111896 1440015957 1403004304 16 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Instal·lació de fanals solars al 
nucli de Castell de Cabrera, 
parcs públics i masies del 

municipi 

37.026,00 14/X/111898 1440015950 1403004304 14 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei públic de transport de 
viatgers 

24.738,74 14/X/112475 1440015299 1403004556 199 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adquisició i actualització dels 
equips informàtics i adquisició 

i instal·lació de càmeres de 
vigilància 

57.723,73 14/X/112476 1440015298 1403004556 198 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Calaf XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

INVERSIONS EMERGÈNCIA 
VIES PÚBLIQUES 54.561,20 14/X/112437 1440015977 1403004779 1 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Calaf XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

PRESTACIÓ SERVEI LLAR 
D'INFANTS 23.383,37 14/X/112436 1440015976 1403004779 2 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora espais Públics 22.000,00 14/X/112146 1440015329 1403004556 42 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Estudis, projectes i obres de 
vies públiques 30.000,00 14/X/112147 1440015330 1403004556 41 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Manteniment enllumenat 
públic 45.685,54 14/X/112145 1440015331 1403004556 44 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reurbanització carrer Font I 
Boet i carrer Senmenat 227.932,93 14/X/112148 1440015328 1403004556 43 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Calella 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Enllumenat públic al 
aparcament de la GAVINA 

20.000,00 14/X/111843 1440015631 1403004304 17 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Calella 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reforma Mercat Municipal 61.984,05 14/X/111842 1440015640 1403004304 18 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Calella XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

PART PROPORCIONAL 
PAGA EXTRA NADAL 2012 

MERITADA ABANS 
ENTRADA EN VIGOR RD 

20/2012 

99.421,73 14/X/111841 1440015647 1403004304 20 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Calella XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Pla de Millora de Voreres 150.000,00 14/X/111844 1440015643 

Condicionada 
a Modif. crèdit 

núm. 
Proposta 

4885  

  G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reforma de la coberta de part 
del local social de Calonge de 

Segarra 
7.762,15 14/X/111800 1440015652 1403004304 22 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Prestació adequada de 
serveis públics locals de 

Calonge de Segarra 
7.768,43 14/X/111799 1440015655 1403004304 23 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament de part 
esfondrada del camí veïnal de 
Dusfort a Calonge de Segarra 

10.364,18 14/X/111801 1440015651 1403004304 21 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Campins XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Adequació enllumenat públic 
de Can Joanet  8.219,34 14/X/112064 1440015600 1403004304 157 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Campins 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Construcció de voreres 
d'accés a la passera sobre la 

riera de Campins 
19.178,45 14/X/112065 1440015597 1403004304 156 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reasfaltat de diversos carrers 
del Municipi de Canet de Mar 

187.254,33 14/X/111899 1440015881 

Condicionada 
a Modif. crèdit 

núm. 
Proposta 

4885  

  G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Canovelles XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

INSTAL·LACIÓ SOLAR 
FOTOVOLTAICA AL 

PAVELLÓ TAGAMANENT 
DE CANOVELLES  

29.969,39 14/X/111969 1440015730 1403004304 159 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Canovelles XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

OBRES DE REFORMA I 
MILLORA DE LA 

CLIMATITZACIÓ DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  

60.019,85 14/X/111968 1440015729 1403004304 158 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Canovelles XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

MANTENIMENT DE LA VIA 
PÚBLICA  96.168,85 14/X/111966 1440015732 1403004304 161 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Canovelles 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

URBANITZACIÓ DEL 
CARRER MOLÍ DE LA SAL 

DE CANOVELLES  
134.311,17 14/X/111967 1440015731 

Condicionada 
a Modif. crèdit 

núm. 
Proposta 

4885  

  G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reparació i pintura de les 
parets interior i voladius 
exteriors de l'antiga llar 

d'infants  

7.477,80 14/X/112527 1440015915 1403004887 36 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Renovació de la canal i reixa 
de recollida d'aigües pluvials 
que envolta la pista del CEIP 

l'Estelada 

16.441,48 14/X/112526 1440015913 1403004887 35 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

RENOVACIÓ DE LA XARXA 
D'ABASTAMENT D'AIGUA 

AL SECTOR DE CA 
L'ESMANDIA 

22.554,28 14/X/112525 1440015934 1403004887 37 G/12200/945A0/46241 
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reparació de la coberta plana 
i dels danys provocats per les 
humitats patides a causa de 
les infiltracions produïdes a 

través de la coberta del Local 
Social de Cànoves i Samalús 
i els Vestidors de la Brigada 

Municipal. 

28.707,38 14/X/112528 1440015908 1403004887 34 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Capellades XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Instal·lació d'una pilona al 
carrer Pilar de Capellades 11.957,82 14/X/112151 1440015966 1403004556 46 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Capellades XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

finançament capítol tres  44.606,09 14/X/112149 1440015960 1403004556 47 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Capellades XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte de pavimentació del 
C/Amador Romaní entre el 

C/Alabrents i el límit del terme 
municipal 

92.123,06 14/X/112150 1440015965 1403004556 45 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Capolat XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora del manteniment del 
sistema d'abastament d'aigua 

municipal 
17.768,43 14/X/112435 1440015197 1403004779 3 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Capolat 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Despeses corrents: consum 
elèctric, enllumenat públic, 

telecomunicacions, material 
oficina. 

7.615,04 14/X/112434 1440015185 1403004779 4 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Cardona XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Obres de Manteniment del 
Camp de Futbol de la 

Coromina 
44.119,48 14/X/111845 1440015635 1403004304 26 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Cardona XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REPARACIÓ DE 
L'APARCAMENT PÚBLIC DE 
LA PLAÇA DEL PORTALET 

DE CARDONA 

102.945,46 14/X/111846 1440015633 1403004304 25 G/12200/945A0/76243  
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54/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Carme 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Suport a la prestació 
adequada de serveis públics 

locals 
8.598,84 14/X/112039 1440015675 1403004304 163 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Carme XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Obrim Carme a les rutes de 
l'aigua i del patrimoni cultural i 

mediambiental del municipi 
20.063,96 14/X/112040 1440015676 1403004304 162 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Casserres XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Instal·lació d'una caldera de 
Biomassa 48.668,11 14/X/112478 1440015819 1403004779 5 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Casserres XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Assegurar la continuïtat i el 
manteniment del servei 
municipal de recollida 

d'escombraries  

20.857,76 14/X/112477 1440015802 1403004779 6 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Castellar del Riu 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Manteniment i conservació de 
l'espai situat a l'entorn del 

local sociocultural 
d'Espinalbet 

7.724,79 14/X/111847 1440015752 1403004304 28 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Castellar del Riu XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Construcció de garatge per a 
vehicles municipals 18.024,52 14/X/111848 1440015726 1403004304 27 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

PAVIMENTACIÓ I 
CONSERVACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA I NETEJA VIÀRIA 

23.567,17 14/X/112152 1440015381 1403004556 49 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REFORMA I ADAPTACIÓ A 
L'HAB. I FUNC. DE DOS 

MÒDULS DELS VESTIDORS 
DEL CAMP DE FUTBOL (A) 

54.990,07 14/X/112153 1440015384 1403004556 48 G/12200/945A0/76243  
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55/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte per a la millora i 
arranjament del paviment del 

carrer Electricitat de 
Castellbisbal 

30.000,00 14/X/112230 1440015926 1403004887 41 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Castellbisbal XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Promoció del patrimoni 
turístic de Castellbisbal 30.000,00 14/X/112229 1440015920 1403004887 42 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Castellbisbal XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

AJUTS SOCIALS BÀSICS 53.855,65 14/X/112227 1440015917 1403004887 43 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Castellbisbal XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte per a l'adequació de 
l'espai lliure contingut al 

Centre Cívic de Can 
Santeugini a la parcel·la 
d'equipaments entre els 

carrers Bonaigua i Montjuic 

65.663,17 14/X/112228 1440015925 1403004887 40 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Castellcir XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Manteniment i reparacions de 
camins rurals, infraestructures 

i espais públics 
8.430,91 14/X/112418 1440015313 1403004556 158 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Castellcir XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Sostenibilitat enllumenat 
públic 19.672,11 14/X/112419 1440015311 1403004556 157 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Castelldefels XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte de remodelació del 
Carrer Major (entre Avinguda 

Manuel Girona i C. Narcís 
Monturiol) i Carrer Narcís 
Monturiol (entre C. Major i 

Avinguda Constitució). 

123.205,69 14/X/112155 1440015897 1403004556 54 G/12200/945A0/76243  
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56/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte de rehabilitació i 
reconstrucció de col·lectors 
residuals al Passeig Pitort i 

Avinguda Constitució, des de 
l'Avinguda Santa Maria i 

Plaça Pau Casals 

123.205,69 14/X/112157 1440015899 1403004556 55 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Castelldefels XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Obres de Reurbanització de 
l'Avinguda General Palafox, 
des de l'Avinguda Manuel 

Girona fins al Carrer Narcís 
Monturiol de Castelldefels 

123.205,69 14/X/112156 1440015904 1403004556 56 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Despeses de personal adscrit 
a diversos serveis municipals: 

Llars d'Infants, Escola de 
Dansa i Promoció Econòmica 

i Ocupació. 

158.407,31 14/X/112154 1440015912 1403004556 57 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Castellfollit del 

Boix 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Manteniment equipament 
municipal 7.868,87 14/X/111802 1440015446 1403004304 30 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Castellfollit del 

Boix 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millores sanitàries de les 
instal·lacions d'abastament 
d'aigua potable al terme de 

Castellfollit del Boix 

18.999,99 14/X/111803 1440015443 1403004304 29 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Castellgalí 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Sou del conserge del CEIP 
Sant Miquel i les despeses de 
subministraments tals com el 

Gas 

21.425,03 14/X/112158 1440015844 1403004556 59 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Castellgalí XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Instal·lació d'una pista 
multiesportiva i zona de jocs a 

la plataforma del costat de 
l'aparcament sobre la Plaça 

de l'Ajuntament 

49.990,01 14/X/112159 1440015836 1403004556 58 G/12200/945A0/76243  
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57/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Castellterçol 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

ASSEGURAR LA 
CONTINUÏTAT I EL 

MANTENIMENT DE LA 
PRESTACIÓ ADEQUADA 
DELS SERVEIS PÚBLICS 

MUNICIPALS 

21.926,19 14/X/111891 1440015717 1403004304 33 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Castellterçol XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ASFALTAT DE DOS ZONES 
DE LA PLAÇA PRAT DE LA 
RIBA DE CASTELLTERÇOL 

23.064,90 14/X/111893 1440015715 1403004304 32 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Castellterçol XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MODIFICACIÓ DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE 

LA ZONA EST DEL 
MUNICIPI - FASE 2 

28.096,20 14/X/111892 1440014743 1403004304 31 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Cervelló 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

CONSTRUCCIÓ D'UNA 
PLATAFORMA 

D'APARCAMENT AL 
RECINTE MONUMENTAL 

DEL CASTELL DE 
CERVELLÓ 

26.464,10 14/X/111929 1440015874 1403004304 34 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Cervelló XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ARRANJAMENT DELS 
ITINERARIS DE VIANANTS I 

ARBRAT DEL CARRER 
PUIGCASTELLAR 

34.623,84 14/X/111930 1440015877 1403004304 36 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Cervelló XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

DESPESES CORRENTS EN 
SERVEIS NECESSARIS PER 

LES ACTIVITATS 
MUNICIPALS 

49.031,86 14/X/111928 1440015878 1403004304 37 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Cervelló 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ADEQUACIÓ D'UN NOU 
ACCÉS AL CASTELL DE 

CERVELLÓ A NIVELL DEL 
RECINTE JUSSÀ 

53.319,74 14/X/111931 1440015876 1403004304 35 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

RENOVACIÓ PARCIAL DE 
LA CLAVEGUERA DEL 

C/JAUME BALMES 
21.014,13 14/X/111750 1440015053 1403004304 39 G/12200/945A0/76243  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

58/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Obres millora infraestructura 
transport 

24.230,44 14/X/111751 1440015434 1403004304 40 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

NETEJA VIES PÚBLIQUES 56.428,86 14/X/111749 1440015054 1403004304 41 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de la pavimentació del 
C/ de la Pau, entre el 
c/Ibèrica i la Ctra. de 

Barcelona 

86.422,77 14/X/111752 1440015052 1403004304 38 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Neteja Viaria 227.127,04 14/X/111829 1440015978 1403004304 43 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adquisició masia de Can 
Maragall 

529.963,10 14/X/111830 1440015300 

Condicionada 
a Modif. crèdit 

núm. 
Proposta 

4885  

  G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Dosrius XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Senyalització i execució de 
reductors de velocitat 6.000,00 14/X/111907 1440015760 1403004304 45 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Dosrius XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

suport a la prestació del 
servei de escola bressol 44.356,17 14/X/111906 1440015759 1403004304 46 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Dosrius 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Asfaltat de carrers al terme 
municipal de Dosrius 

97.497,74 14/X/111908 1440015758 1403004304 44 G/12200/945A0/76243  
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59/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

II FASE CONDICIONAMENT 
APARCAMENT MUNICIPAL 

A MOSQUEROLES 
18.959,39 14/X/112431 1440015530 1403004779 7 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Despeses béns i corrents 
referides al manteniment de 

la depuradora municipal  
8.125,45 14/X/112430 1440015533 1403004779 8 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Folgueroles XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REURBANITZACIÓ DEL 
CARRER DEL BISBE 

TORRES I BAGES 
72.412,91 14/X/111909 1440015741 1403004304 47 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Fonollosa XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ENLLUMENAT PORXO DE 
CANET DE FALS 8.185,00 14/X/112171 1440015778 1403004556 61 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Fonollosa XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

PAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER MAJOR DE 

FONOLLOSA 
19.902,43 14/X/112172 1440015775 1403004556 60 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Fonollosa 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MILLORES CLAVEGUERAM 
DE FALS 

20.124,04 14/X/112170 1440015781 1403004556 62 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Fonollosa XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

PERSONAL DE SUPORT A 
L'ÀREA DE GESTIÓ 

PRESSUPOSTARIA DE 
L'AJUNTAMENT 

20.662,06 14/X/112169 1440015784 1403004556 63 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Font-rubí XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Suport a la prestació del 
servei municipal d'aigua de 
Font-rubí (energia elèctrica 

dels pous) 

20.621,07 14/X/112173 1440015285 1403004556 65 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Font-rubí 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de l'enllumenat públic 
del municipi de Font-rubí 

48.115,83 14/X/112174 1440015322 1403004556 64 G/12200/945A0/76243  
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60/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Gavà 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

INVERSIÓ EN 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

66.091,08 14/X/112057 1440015536 1403004304 165 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Gavà XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REHABILITACIÓ ESCOLA 
D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

MARIA FELIP 
120.000,00 14/X/112056 1440015535 1403004304 164 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Gavà XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

AMPLIACIÓ CEMENTIRI 132.000,00 14/X/112058 1440015538 

Condicionada 
a Modif. crèdit 

núm. 
Proposta 

4885  

  G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Gavà XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Cobertura del dèficit pel 
servei de transport urbà 136.324,75 14/X/112055 1440015540 1403004304 167 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Gelida 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Ordenació del transit i de 
l'estacionament 

19.000,00 14/X/112177 1440015439 1403004556 66 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Gelida XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Prestació adequada dels 
serveis públics locals 25.396,03 14/X/112175 1440015438 1403004556 69 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Gelida XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Parcs i jardins 30.000,00 14/X/112176 1440015441 1403004556 68 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Gelida XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Vies públiques 82.000,00 14/X/112178 1440015440 1403004556 67 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Granera 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Amortització crèdit per al 
finançament de pagaments a 

proveïdors 
7.600,50 14/X/111995 1440015808 1403004304 169 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Granera XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Obres ordinàries 
d'urbanització del Carrer Nou 

(Sector 1 i 2) 
17.734,49 14/X/111996 1440015809 1403004304 168 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

SUPORT A LA PRESTACIÓ 
ADEQUADA DE SERVEIS 

PÚBLICS LOCALS A 
GUARDIOLA DE 

BERGUEDÀ 

8.793,22 14/X/111852 1440015418 1403004304 49 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

SUPORT A LES 
INVERSIONS 

FINANCERAMENT 
SOSTENIBLES A 
GUARDIOLA DE 

BERGUEDÀ 

20.517,51 14/X/111853 1440015412 1403004304 48 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Jorba XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reparació urgent de la tanca 
de protecció de la pista 

esportiva de l'escola de Jorba 
2.129,80 14/X/111759 1440015360 1403004304 52 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Jorba XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament del camí de Sant 
Genis fins al pont de Cal 

Mateu 
12.904,21 14/X/111758 1440015362 1403004304 51 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Jorba XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Rehabilitació façana i 
supressió barreres 

arquitectòniques de l'edifici de 
l'Ajuntament 

13.708,13 14/X/111760 1440015364 1403004304 50 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Garriga 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de l'eficiència 
energètica de l'enllumenat 

públic de la Garriga 
50.000,00 14/X/112052 1440015577 1403004304 171 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de la 
Garriga 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Construcció d'un sistema de 
sanejament 

73.088,87 14/X/112054 1440015574 1403004304 170 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Garriga XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Manteniment i conservació de 
les vies públiques i 

dependències municipals 
95.609,52 14/X/112051 1440015578 1403004304 173 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de la 
Garriga XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de l'accessibilitat en 
diverses zones de la Garriga 100.000,00 14/X/112053 1440015576 1403004304 172 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Granada XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

POSADA EN VALOR DEL 
CASC ANTIC DE LA 

GRANADA  
50.090,47 14/X/112446 1440015394 1403004779 9 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Granada XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Despeses de Personal 21.467,35 14/X/112445 1440015395 1403004779 10 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de la 
Llagosta XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de la instal·lació 
d'aigua calenta sanitària al 

Pavelló Poliesportiu "Antonio 
Garcia Robledo" 

9.734,81 14/X/111857 1440015445 1403004304 53 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Llagosta XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació d'aparcament 
públic a l'Av. Pintor Sert 40.511,31 14/X/111855 1440015447 1403004304 55 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Llagosta XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Reparacions, maquinaria, 
instal·lacions i utillatge 55.281,10 14/X/111854 1440015448 1403004304 56 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de la 
Llagosta 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació vorera Av. Primer 
de Maig, entre els carrers 
Progrés i Pintor Fortuny 

78.743,10 14/X/111856 1440015444 1403004304 54 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de la 
Palma de 
Cervelló 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei biblioteca municipal 22.705,03 14/X/112206 1440015604 1403004556 71 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de la 
Palma de 
Cervelló 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Instal·lació contenidors 
escombraries soterrats 52.978,40 14/X/112207 1440015601 1403004556 70 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Pobla de Lillet XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

PRESTACIÓ ADEQUADA 
DELS SERVEIS PÚBLICS 
DE LES VIES PÚBLIQUES 

LOCALS 

20.326,19 14/X/111767 1440015798 1403004304 58 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de la 
Pobla de Lillet 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Tancament i protecció de la 
pista poliesportiva(per evitar 
la degradació i no utilització) 

47.427,78 14/X/111768 1440015799 1403004304 57 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Quar 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació local polivalent 
municipal 

13.188,21 14/X/112466 1440015454 1403004779 11 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Quar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Enllumenat de l'interior de 
l'església de Sant Pere de La 

Portella 
4.500,00 14/X/112467 1440015456 1403004779 12 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Quar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Suport al Serveis de 
l'Ajuntament 7.580,66 14/X/112465 1440015457 1403004779 13 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Prestació del servei obligatori 
d'enllumenat públic 51.246,73 14/X/112130 1440015278 1403004556 74 G/12200/945A0/46241 
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Rambla de Santa Agnès 57.275,70 14/X/112132 1440015282 1403004556 73 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Roca del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Eix Cívic la Torreta 62.300,00 14/X/112131 1440015279 1403004556 72 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Torre de 

Claramunt 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

substitució d'un col·lector 
d'aigües pluvials al nucli de 

Cal Anton 
15.557,78 14/X/112196 1440015766 1403004556 75 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de la 
Torre de 

Claramunt 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

manteniment escoles 
públiques de primària 23.810,48 14/X/112195 1440015765 1403004556 77 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de la 
Torre de 

Claramunt 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament vestuaris i WC 
recinte municipal de 

Torresport 
40.000,00 14/X/112197 1440015769 1403004556 76 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

neteja viària  48.378,64 14/X/111867 1440015426 1403004304 60 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de les voreres i 
eficiència energètica carrer 

Torregrassa 
112.883,49 14/X/111868 1440015420 1403004304 59 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
les Cabanyes XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

APORTACIÓ MUNICIPAL 
SERVEI ESCOLA BRESSOL 

"LA CABANYETA" 
8.781,32 14/X/111894 1440015947 1403004304 62 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
les Cabanyes 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

PAVIMENTACIÓ AV. U 
TRAM ENTRE C/ DEU I C/ 

TRETZE 
20.489,74 14/X/111895 1440015951 1403004304 61 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
les Franqueses 

del Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REMODELACIÓ DEL 
TEATRE DE CORRÓ 

D'AVALL 
86.000,00 14/X/112439 1440015354 1403004779 14 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
les Franqueses 

del Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Xarxes socials, assegurances 
i altres despeses corrents  34.072,44 14/X/112438 1440015355 1403004779 15 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
les Franqueses 

del Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

CENTRE CÍVIC DEL 
CARRER ROSSELLÓ 1a 

FASE 
214.000,00 14/X/112440 1440015353 

Condicionada 
a Modif. crèdit 

núm. 
Proposta 

4885  

  G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
les Masies de 

Voltregà 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MILLORA I MANTENIMENT 
DE CAMINS LOCALS I 

ADEQUACIÓ XARXA DEL 
CLAVEGUERAM 

76.476,81 14/X/112041 1440015525 1403004304 174 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
l'Espunyola 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Millora de la prestació del 
Servei Municipal d'Aigües i 

altres serveis  
7.850,41 14/X/112167 1440015818 1403004556 79 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
l'Espunyola XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Condicionament del Local de 
Serveis i millora de la 

recollida d'escombraries 
18.317,63 14/X/112168 1440015865 1403004556 78 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
l'Esquirol XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Instal·lació d'ascensor en 
local d'entitats 19.361,00 14/X/111851 1440015896 1403004304 64 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
l'Esquirol XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació de l'espai lúdic de 
la Pollancreda 20.000,00 14/X/111850 1440015891 1403004304 65 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de l'espai públic urbà 
del municipi de l'Esquirol 

32.844,75 14/X/111849 1440015872 1403004304 63 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Obres de conservació,millora 
o renovació infraestructura 
urbana ciutat i construcció 

claveguerons i guals 

330.000,00 14/X/111756 1440015944 1403004304 67 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte d'adequació de 
l'antic Institut Pla del 

Llobregat com a Escola de 
Música, Dansa i Teatre 

770.000,00 14/X/111757 1440015774 1403004304 66 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Recollida d'aigües residuals i 
estació de bombament al c 

Canigó 
72.728,71 14/X/112486 1440015648 1403004779 16 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Camí de vianants a la ctra. de 
la Serra de ca l'Artigues 50.000,00 14/X/112488 1440015645 1403004779 17 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Enllumenat públic a can 
Ballestà 10.000,00 14/X/112487 1440015646 1403004779 18 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Transferències a la 
Mancomunitat de la Vall del 
Tenes (Escola de Música , 

IES...) 

56.883,73 14/X/112485 1440015636 1403004779 19 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei de neteja viària 50.133,34 14/X/111743 1440015464 1403004304 69 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Repavimentació parcial de la 
urbanització Sant Carles 116.977,80 14/X/111744 1440015573 1403004304 68 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Lluçà 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

SUPORT LLAR D'INFANTS 
MUNICIPALS 

7.820,00 14/X/112179 1440015264 1403004556 81 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Lluçà XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Canalització aigües residuals 
vessant oest Santa Eulàlia de 

Puig-oriol 
18.246,66 14/X/112180 1440015265 1403004556 80 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Malgrat de Mar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Separata PA9 Barcelona Sant 
Elm Zona Cementiri, alienació 

façana de Malgrat de Mar. 
58.887,18 14/X/111832 1440015704 1403004304 70 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Malgrat de Mar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Condicionament solar cr. 
Comerç annex al col·legi 

Mare de Déu de Montserrat 
de Malgrat de Mar 

79.918,31 14/X/111833 1440015634 1403004304 72 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Malgrat de Mar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Renovació parcial paviment 
carrer de Mar i carrer Ramon 

Turró. 
93.055,14 14/X/111834 1440015705 1403004304 71 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Pagament nòmines serveis 
obligatoris. PL 01/2014 

99.368,84 14/X/111831 1440015641 1403004304 73 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Malla XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Contractació d'un arquitecte 
tècnic per assessorament en 

la concessió de llicències 
7.846,45 14/X/112181 1440015304 1403004556 83 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Malla XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Ordenació de l'aparcament de 
l'ajuntament, zona verda i 

enllumenat públic 
18.308,37 14/X/112182 1440015599 1403004556 82 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Manlleu 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MILLORA DELS SISTEMES 
D'INFORMACIÓ 

MUNICIPALS 
76.995,00 14/X/111784 1440015409 1403004304 75 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Manlleu 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

MILLORA EFICIÈNCIA 
PRESTACIÓ SERVEIS 

(MUSEU, BIBLIOTECA) I 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA  

102.021,39 14/X/111782 1440015870 1403004304 76 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Manlleu XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

SUBSTITUCIÓ EQUIPS 
SODI D'ALTA PRESSIÓ PER 

EQUIPS LED EN 
L'ENLLUMENAT MUNICIPAL 

161.054,92 14/X/111783 1440014620 1403004304 74 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Martorelles XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REHABILITACIÓ DEL PARC 
JOAN MIRÓ. FASE 2 84.018,38 14/X/112372 1440015946 1403004556 159 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Masquefa XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MILLORA CARRERS I 
ENLLUMENAT 43.506,74 14/X/112050 1440015570 1403004304 176 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Masquefa XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

DESPESES PERSONAL 48.645,75 14/X/112048 1440015575 1403004304 177 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Masquefa XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

URBANITZACIÓ C/ 
PUJADES 70.000,00 14/X/112049 1440015568 1403004304 175 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Molins de Rei XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Inversions en edificis 
municipals de servei al públic 35.045,92 14/X/112375 1440015828 1403004556 160 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Molins de Rei XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Inversions per a equipaments 
municipals 70.227,21 14/X/112374 1440015830 1403004556 162 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Molins de Rei XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Neteja dels equipaments 
públics, ajuts socials i 

transferències corrents 
entitats 

107.896,42 14/X/112373 1440015829 1403004556 163 G/12200/945A0/46241 
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Inversions en via pública 146.485,17 14/X/112376 1440015831 1403004556 161 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Mollet del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Instal·lació de caldera de 
biomassa per aigua calenta 
sanitària al camp de futbol 

zona sud 

40.000,00 14/X/112379 1440015785 1403004556 166 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Mollet del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Manteniment i adequació de 
les vies públiques del 

municipi 
143.699,27 14/X/112377 1440015779 1403004556 167 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte de millores al parc 
de Can Borrell 147.649,00 14/X/112378 1440015780 1403004556 165 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Mollet del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reasfaltatge de diversos 
carrers del municipi 147.649,29 14/X/112380 1440015783 1403004556 164 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Memòria valorada per a la 
ampliació del Centre Cívic de 

Can Cuiàs 
403.665,58 14/X/112444 1440015465 1403004887 1 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Montgat XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

senyalització vertical 
municipal 51.608,97 14/X/112226 1440015942 1403004556 85 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Montgat XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

LLOGUER I ADEQUACIÓ 
NAUS PER BRIGADA I 

ARXIU 
52.118,13 14/X/112224 1440015941 1403004556 86 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Montgat XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

reforma i ampliació 
d'edificació en zona esportiva  70.000,00 14/X/112225 1440015939 1403004556 84 G/12200/945A0/76243  
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70/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Ampliació Cementiri Municipal 19.300,54 14/X/112161 1440014562 1403004556 87 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Montmeló XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Obres arranjament vestidors 
Piscina Municipal 37.736,00 14/X/112162 1440014566 1403004556 89 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Montmeló XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Actuacions de manteniment 
de via pública, enllumenat i 

xarxa d'aigua 
49.215,66 14/X/112160 1440014561 1403004556 90 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Montmeló XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora i adequació de guals 
de la Plaça de la Constitució 57.800,00 14/X/112163 1440014565 1403004556 88 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

enllumenat públic 96.355,30 14/X/111747 1440015974 1403004304 78 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Remodelació Can Saurina 224.829,03 14/X/111748 1440015975 

Condicionada 
a Modif. crèdit 

núm. 
Proposta 

4885  

  G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Montseny XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

PAGAMENT INTERESSOS 
PRÉSTECS DE 
L'AJUNTAMENT 

7.923,14 14/X/111904 1440015742 1403004304 80 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Montseny 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Obres d'Inversió al Cementiri 
Municipal  

18.487,32 14/X/111905 1440015743 1403004304 79 G/12200/945A0/76243  
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71/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Navarcles 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REDISTRIBUCIÓ LOCALS 
BIBLIOTECA VELLA 

40.929,03 14/X/112209 1440015547 1403004556 92 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Navarcles XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

MANTENIMENT EDIFICIS 
PÚBLICS MUNICIPALS 45.398,15 14/X/112208 1440015176 1403004556 93 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Navarcles XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MODIFICACIONS CARRER 
MN. SEBASTIÀ TOSCAS I 
CONNEXIÓ AMB CARRER 

SOLSONÈS 

65.000,00 14/X/112210 1440015463 1403004556 91 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Navàs XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

FINANÇAMENT DELS 
SERVEIS PÚBLICS 

MUNICIPALS 
10.332,23 14/X/111826 1440015629 1403004304 83 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Navàs 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REHABILITACIÓ I MILLORA 
DELS TANCAMENTS EN 

LES EDIFICACIONS 
PÚBLIQUES 

34.510,82 14/X/111828 1440015628 1403004304 81 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Navàs XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MILLORA DE LA 
SEGURETAT EN LA 

VIALITAT AL NUCLI DE 
NAVÀS I EL MUJAL 

107.246,66 14/X/111827 1440015630 1403004304 82 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Pacs del 
Penedès 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC 8.679,50 14/X/111900 1440015971 1403004304 85 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Pacs del 
Penedès 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

PAS DE VIANANTS 
REGULAT AMB SEMÀFOR A 

LA CARRETERA BP-2121 
(ZONA AGRÍCOLA) 

20.252,17 14/X/111901 1440014910 1403004304 84 G/12200/945A0/76243  
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72/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Palafolls 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reconversió de la zona de 
bar en sala de reunions 
polivalent del Pavelló 

Poliesportiu Municipal "El 
Palauet" 

25.518,42 14/X/111954 1440015869 1403004304 180 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Palafolls XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Substitució del sistema de 
climatització de la Biblioteca 

Municipal 
35.000,00 14/X/111956 1440015868 1403004304 179 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Palafolls XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Despesa corrent de la Llar 
d'Infants Municipal 2014 49.507,89 14/X/111953 1440015864 1403004304 181 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Palafolls 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Substitució del sistema de 
climatització del Teatre 

Municipal  
55.000,00 14/X/111955 1440015866 1403004304 178 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REURBANITZACIÓ DE LA 
CRUÏLLA DE L'AV. 

CATALUNYA AMB EL 
PASSEIG DE LA 

CARRERADA 

188.708,87 14/X/112406 1440014263 1403004556 168 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Pallejà XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament del tram de la 
vorera de Via Internacional, 

entre Via Alegria i Via Pallejà. 
20.996,53 14/X/112118 1440015857 1403004556 96 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Pallejà XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Campanya promoció 
inauguració Mercat Municipal 

de Pallejà i arranjament 
lavabos dels barracons 

d'etapa infantil al CEIP Angel 
Guimerà. 

31.985,79 14/X/112117 1440015800 1403004556 97 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Pallejà XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament de la vorera 
costat sud del tram del carrer 

Església, entre els carrers 
Barcelona i J. Molins Parera. 

33.223,71 14/X/112119 1440015804 1403004556 94 G/12200/945A0/76243  
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73/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament de l'accés 
provisional per a vianants al 

Cementiri Municipal Nou. 
88.195,45 14/X/112120 1440015852 1403004556 95 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Parets del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació de dos espais per 
a gossos a l'entorn urbà 37.326,52 14/X/112459 1440015849 1403004887 3 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Parets del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Pista de skate Cal Jardiner 80.000,00 14/X/112460 1440015850 1403004887 4 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Parets del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Suport a la prestació 
adequada de serveis públics 

locals 
99.568,51 14/X/112457 1440015894 1403004887 5 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Parets del Vallès XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Urbanització i ampliació de 
l'aparcament del Camp de les 

Peces 
115.000,00 14/X/112458 1440015848 1403004887 2 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Perafita 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

LÍNIA DE SUPORT A LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS 

PÚBLICS LOCALS 
8.058,01 14/X/111820 1440015077 1403004304 87 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Perafita XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REPARACIÓ I 
MANTENIMENT DEL 

CARRER MONTJUICH 
18.802,03 14/X/111821 1440015816 1403004304 86 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Piera XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Suport al manteniment del 
servei de transport 94.910,01 14/X/112121 1440015900 1403004556 99 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Piera 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Campanya d'asfaltats 2014 
als barris de Can Canals i 

Bosc de l'Àliga 
221.456,70 14/X/112122 1440015893 1403004556 98 G/12200/945A0/76243  
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74/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei de neteja viària i 
manteniment de zones 

enjardinades a Pineda de mar 
109.587,65 14/X/112407 1440015826 1403004556 51 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Pineda de Mar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte d'asfaltat de carrers 
de Pineda de Mar 2014 255.704,51 14/X/112408 1440015825 1403004556 50 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Pontons XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

prestació de serveis públics 
locals 8.166,44 14/X/112123 1440015451 1403004556 101 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Pontons 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Pavimentació del Camí de 
Cal Soler del roset 

19.055,04 14/X/112124 1440015450 1403004556 100 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ACTUACIONS 
D'EMERGÈNCIA AL 

PAVELLÓ 
37.000,00 14/X/112126 1440015391 1403004556 103 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

SUBSTITUCIÓ 
ENLLUMENAT PÚBLIC 37.308,23 14/X/112125 1440015392 1403004556 102 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Premià de Mar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Suport a la implementació de 
les TIC als edificis municipal 20.000,00 14/X/112463 1440015321 1403004887 6 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Premià de Mar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Programa d'Intervencions a la 
via pública 26.303,12 14/X/112462 1440015522 1403004887 8 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Premià de Mar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

programa extraordinari de 
suficiència alimentaria infantil 112.204,50 14/X/112461 1440014920 1403004887 9 G/12200/945A0/46241 
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75/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Programa de conservació 
d'edificis municipals 

215.507,38 14/X/112464 1440015521 1403004887 7 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Puigdàlber XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Pagament de despeses 
derivades de procediment 
assumpte Ginkgo Biloba. 

8.204,79 14/X/111902 1440014867 1403004304 89 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Puigdàlber XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MILLORA DE 
L'ENLLUMENAT I 

INSTAL·LACIÓ DE REG 
AUTOMÀTIC AL CAMP DE 

FUTBOL MUNICIPAL 

19.144,51 14/X/111903 1440015786 1403004304 88 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Rellinars 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

INVERSIÓ PAS VIANANTS 
CTRA. B-122 

7.704,79 14/X/112129 1440015686 1403004556 104 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Rellinars 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

MANTENIMENT EDIFICIS 
MUNICIPALS 

8.487,77 14/X/112127 1440015683 1403004556 106 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Rellinars XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

INVERSIÓ CLAVEGUERAM 
VERGE DE MONTSERRAT 12.100,00 14/X/112128 1440015691 1403004556 105 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Ripollet XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REFORMES A LES 
INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS UTILITZADES 
PER LES ASSOCIACIONS 

DE VEÏNS 

89.963,50 14/X/111823 1440015763 1403004304 92 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Ripollet 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REMODELACIÓ I MILLORES 
AL PARC GAUDÍ  

96.915,49 14/X/111825 1440015751 1403004304 90 G/12200/945A0/76243  
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76/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

CONSTRUCCIÓ D'UNA 
NOVA PISTA D'ATLETISME 

DEL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 

103.002,38 14/X/111824 1440015761 1403004304 91 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Ripollet XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

FINANÇAMENT DELS 
SERVEIS PÚBLICS LOCALS 124.234,87 14/X/111822 1440015764 1403004304 93 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Rubí XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte constructiu d'una 
nova fotolinera al Rubí+D 119.512,35 14/X/111865 1440015613 1403004304 96 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Rubí XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte remodelació carrer 
Nou 181.595,72 14/X/111864 1440015610 1403004304 94 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Rubí XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte de substitució del 
col·lector i d'ampliació de 

voreres del carrer Sant Muç 
191.154,64 14/X/111866 1440015611 1403004304 95 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Rubí 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Recollida i tractament residus 
municipals (gener/juny 2014) 

210.969,74 14/X/111863 1440015614 1403004304 97 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Rubió XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Rehabilitació de les antigues 
escoles per a varis usos 

municipals 
25.934,43 14/X/112205 1440015303 1403004556 107 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Rupit i Pruit XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació espai per a us de 
magatzem i maquinaria de la 

brigada d'obres i serveis 
26.300,27 14/X/112201 1440015649 1403004556 108 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sabadell XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Programa d'inversions en 
equipaments de Serveis a les 

Persones 
129.100,00 14/X/112216 1440015905 1403004556 111 G/12200/945A0/76243  
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77/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Actuacions de millora en 
espais verds per la reducció 
del consum d'aigua de reg 

250.000,00 14/X/112215 1440015903 1403004556 110 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sabadell XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Desenvolupament de les 
polítiques municipals de 
Serveis a les Persones 

330.000,00 14/X/112214 1440015906 1403004556 112 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sabadell XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de paviments de 
calçades i voreres en 
diferents carrers dels 
districtes 4, 6 I 7 de 

SABADELL 

390.900,00 14/X/112217 1440015901 1403004556 109 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Realització de dos parcs 
infantils, a les places 
Salvador Dalí i Mercè 

Rodoreda 

65.000,00 14/X/111960 1440015842 1403004304 183 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Realització de sanejament a 
la zona de Camp Llarg, i la 

rotonda de la Ctra. 
Martorell/Av Castelao 

89.000,00 14/X/111959 1440015843 1403004304 184 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Realització de zona 
d'aparcament al carrer Doctor 

Vila, front al parc Mercè 
Rodoreda 

105.320,59 14/X/111958 1440015846 1403004304 182 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei de neteja dels col·legis 
públics, de l'any 2014 111.137,40 14/X/111957 1440015624 1403004304 185 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Formació d'elements 
reductors de velocitat i millora 
de la il·luminació en passos 
de vianants de la BP5107 

19.835,50 14/X/112047 1440015580 1403004304 188 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reforma i rehabilitació de 
l'edifici del Casal d'avis 

27.861,61 14/X/112045 1440015585 1403004304 187 G/12200/945A0/76243  
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78/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Manteniment i millora dels 
equipaments municipals 

45.059,64 14/X/112044 1440015586 1403004304 189 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Condicionament de voreres 
dels carrers del nucli urbà  

(3a fase) 
57.442,06 14/X/112046 1440015566 1403004304 186 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Celoni XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte de senyalització 
turística de Sant Celoni  

(Fase 1) 
67.000,00 14/X/112035 1440015259 1403004304 191 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Celoni XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Neteja viària al municipi de 
Sant Celoni 97.857,44 14/X/112034 1440015260 1403004304 192 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Actualització de l'enllumenat 
públic de Sant Celoni d'acord 

amb el Pla Director 
d'Enllumenat 

161.334,03 14/X/112036 1440015257 1403004304 190 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Instal·lació de Regulador de 
lluminositat en enllumenat de 

les Cases Roges 
4.452,00 14/X/112469 1440015875 1403004887 12 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Canvi de Vidrieres de les 
Aules Grans de la Llar 

d'Infants Municipal La Balena 
7.293,00 14/X/112468 1440015873 1403004887 11 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Aïllaments de la Biblioteca del 
Centre Cívic Municipal 17.548,10 14/X/112470 1440015871 1403004887 10 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ESTABILITZACIÓ DE 
TERRENYS I TALUSSOS 47.005,58 14/X/111797 1440015431 1403004304 98 G/12200/945A0/76243  
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79/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

SERVEI MUNICIPAL DE 
NETEJA VIÀRIA I 

RECOLLIDA, RECICLATGE I 
TRACTAMENT DE RESIDUS 

SÒLIDS URBANS 

47.478,15 14/X/111796 1440015429 1403004304 100 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ACTUACIONS EN ELS 
PAVIMENTS DELS VIALS: 
VORERES I CALÇADES 

63.776,76 14/X/111798 1440015430 1403004304 99 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millores en la plaça Lluís 
Companys cruïlles Anselm 
Clavé, Armenteres i Joana 

Raspall 

16.227,96 14/X/112220 1440015511 1403004556 115 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Pla de pavimentació 2014 207.246,81 14/X/112218 1440015510 1403004556 114 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Pla de pavimentació exercici 
2013 219.445,77 14/X/112219 1440015508 1403004556 113 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament Tram Camí de 
Can Gaig, d'interconnexió de 

la urbanització de Mas 
Llombart amb el nucli urbà 

35.111,02 14/X/111952 1440015605 1403004304 193 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Dotació despeses corrents en 
béns i serveis 48.791,20 14/X/111950 1440015609 1403004304 195 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació i arranjament de 
Vials de diversos carrers 78.735,11 14/X/111951 1440015607 1403004304 194 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Impermeabilització del Cobert 
de la Màquina de Batre 73.295,34 14/X/112134 1440015823 1403004556 117 G/12200/945A0/76243  
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80/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte executiu del carril de 
gir a l'esquerra des de la 
rotonda de la N-141-C 

88.213,62 14/X/112133 1440015822 1403004556 116 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

SUPORT ALS SERVEIS 
PÚBLICS DE SANT JAUME 

DE FRONTANYÀ 
7.533,06 14/X/112472 1440015702 1403004887 14 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

INVERSIONS 
FINANCERAMENT 

SOSTENIBLES A SANT 
JAUME DE FRONTANYÀ 

17.577,13 14/X/112412 1440015698 1403004887 13 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Substitució de les lluminàries 
de l'enllumenat públic de 
l'EMD de Sant Martí de 

Torruella 

28.447,43 14/X/112136 1440015700 1403004556 119 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Interconnexió d'edificis 
municipals amb fibra òptica i 

millora d'equipaments 
existents 

50.494,93 14/X/112138 1440015701 1403004556 120 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Serveis de Policia Local 59.546,73 14/X/112135 1440015697 1403004556 121 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte constructiu de millora 
de la cruïlla BV-3008 al terme 

municipal de Sant Joan de 
Vilatorrada 

60.000,00 14/X/112137 1440015699 1403004556 118 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Arranjament voreres i millora 
senyalització 22.817,42 14/X/112037 1440015777 1403004304 197 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Renovació d'nfraestructures i 
serveis i regeneració urbana 
dels carrers del nucli antic de 

sant Julià de Vilatorta 

53.240,66 14/X/112038 1440015782 1403004304 196 G/12200/945A0/76243  
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81/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Interessos per l'adquisició de 
les obres de "La Vagoneta", 
període de l'1 de gener de 
2014 a 30 d’octubre 2015 

60.723,55 14/X/111778 1440015437 1403004304 104 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament i renovació de la 
fusteria exterior de l¿escola 

Canigó 
69.659,79 14/X/111781 1440015479 1403004304 103 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Renovació del col·lector 
existent al C/Ametllers, entre 

C/Tarongers i Plaça 
Montfalcone 

80.994,87 14/X/111780 1440015478 1403004304 102 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament i millora dels 
vestuaris i banys del mercat 

municipal 
112.931,17 14/X/111779 1440015477 1403004304 101 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

prestació adequada dels 
serveis públics 22.102,05 14/X/112381 1440015469 1403004556 170 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Estalvi energètic i millora de 
les instal·lacions d'enllumenat 
públic nucli urbà Sant Llorenç 

51.571,46 14/X/112382 1440015470 1403004556 169 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

CONDICIONAMENT DE 
LOCAL PER A USOS 

SOCIALS 
8.080,79 14/X/112166 1440015359 1403004556 122 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Treballs complementaris de la 
Fase 1 del projecte de millora 

del Camí de Can Miqueló 
18.950,81 14/X/112164 1440015357 1403004556 123 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REHABILITACIÓ DE 
L'ESCALA MONUMENTAL 

D'ACCÉS A LA CRIPTA 
NEOGÒTICA DELS 

COMTES DE CENTELLES 

40.356,54 14/X/112165 1440015356 1403004556 124 G/12200/945A0/76243  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

82/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Subministrament energia 
elèctrica enllumenat públic. 

8.342,31 14/X/111792 1440015172 1403004304 106 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Rehabilitació del Local social 
de Salo per incorporar-hi un 

servei adaptat 
19.465,39 14/X/111793 1440015398 1403004304 105 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

SUPORT A LA REINSERCIÓ 112.989,95 14/X/112011 1440015561 1403004304 199 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reparació i rehabilitació de la 
Casa de la Vila. Primera fase 

subfase 1 
263.643,22 14/X/112012 1440015555 

Condicionada 
a Modif. crèdit 

núm. 
Proposta 

4885  

  G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Personal de la llar d'infants 
municipal 21.983,05 14/X/112385 1440015620 1403004556 172 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Renovació de la xarxa d'aigua 
calenta municipal per 

calefacció 
51.293,78 14/X/112386 1440015618 1403004556 171 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Despeses generals 18.692,50 14/X/112523 1440015932 1403004887 39 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Rehabilitació de l'Ajuntament. 
Obres d'adequació i millora 
de l'edifici i ampliació arxiu 

municipal. 

62.729,74 14/X/112524 1440015931 1403004887 38 G/12200/945A0/76243  
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83/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Pere 
Sallavinera 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Reforçament de la solvència 
de les finances locals 

7.726,11 14/X/111794 1440015657 1403004304 108 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Pere 
Sallavinera 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

URBANITZACIÓ DE 
L'ACCÉS A L'ESTACIÓ DE 

SEGUERS 
18.027,60 14/X/111795 1440015659 1403004304 107 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Renovació del enllumenat 
públic Ronda Arraona 99.816,33 14/X/112184 1440015923 1403004556 150 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Millora de l'atenció ciutadana i 
de l'administració electrònica 100.663,38 14/X/112183 1440015953 1403004556 152 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millores en parcs i jardins 135.064,90 14/X/112185 1440015952 1403004556 151 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Quirze 

Safaja 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

PRESTACIÓ DE SERVEIS 
OBLIGATORIS A SANT 

QUIRZE SAFAJA 
8.371,40 14/X/112447 1440015317 1403004887 16 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Quirze 

Safaja 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REHABILITACIÓ DEL 
DIPÒSIT DE TORRUELLA 19.533,27 14/X/112448 1440015319 1403004887 15 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

WEB I PUNT 
D'INFORMACIÓ 
AUTOSERVEI 

21.000,00 14/X/111787 1440015513 1403004304 111 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ADQUISICIÓ BASCULA 
DEIXALLERIA 

40.900,00 14/X/111786 1440015516 1403004304 109 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Actuacions dels capítols 2 i 4  49.650,22 14/X/111785 1440015512 1403004304 112 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REASFALTATS 69.000,00 14/X/111788 1440015515 1403004304 110 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Sadurní 
d'Osormort 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Actualització dels serveis 
informàtics per a la 

implantació de l'administració 
electrònica.  

2.298,72 14/X/112443 1440015961 1403004887 17 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Sadurní 
d'Osormort 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Finançament Capítol 
despeses de personal 7.616,36 14/X/112441 1440015963 1403004887 19 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 
d'Osormort 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament de dos camins 
rurals de la xarxa de camins 
del Sant Sadurní d'Osormort 

15.472,79 14/X/112442 1440015962 1403004887 18 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Salvador de 

Guardiola 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Actuacions d'adaptació a la 
seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat del pavelló 

municipal de Sant Salvador 
de Guardiola 

20.482,62 14/X/111754 1440015588 1403004304 113 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Salvador de 

Guardiola 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Despeses de personal de 
l'Ajuntament de Sant 

Salvador de Guardiola 
22.878,25 14/X/111753 1440015584 1403004304 115 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Salvador de 

Guardiola 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació i reforma del local 
"La Sala", del nucli antic de 
Sant Salvador de Guardiola 

32.899,96 14/X/111755 1440015592 1403004304 114 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ADQUISICIÓ DE LA NOVA 
BOMBA I QUADRE 

ELÈCTRIC DE L'ETAP 
30.114,21 14/X/111836 1440015665 1403004304 117 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Manteniment de via pública 30.598,39 14/X/111835 1440015664 1403004304 119 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

OBRES PER FINALITZAR 
L'URBANITZACIÓ DEL 

SECTOR DE LA BÒBILA 
46.657,27 14/X/111837 1440015666 1403004304 118 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

OBRES D'URBANITZACIÓ - 
IMPLANTACIÓ DELS 

SERVEIS BÀSICS DEL 
POLÍGON 

58.996,38 14/X/111997 1440015663 1403004304 116 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

CONSERVACIÓ VIES I 
ESPAIS PÚBLICS 45.369,06 14/X/111961 1440015350 1403004556 2 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REFORMA INTERIOR DEL 
CASAL DE CULTURA DE 

SANT VICENÇ DE 
MONTALT- FASE 1 

105.861,15 14/X/111962 1440015351 1403004556 1 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Modificació urbanització 
carrer Major del nucli antic de 

Sant Vicenç de Torelló 
71.372,70 14/X/112429 1440015626 1403004887 20 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Manteniment de l'enllumenat 
públic 112.264,00 14/X/112190 1440015436 1403004556 126 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Obres de millora de la 
urbanització de la Plaça Onze 

de setembre, 1ª fase 
261.949,34 14/X/112191 1440015435 1403004556 125 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Santa Cecília de 

Voltregà 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

DESPESES DE PERSONAL 7.736,69 14/X/111858 1440015583 1403004304 121 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Santa Cecília de 

Voltregà 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

OBRES DE REPARACIÓ I 
MANTENIMENT DEL CAMÍ 

PÚBLIC DEL CLOS 
18.052,28 14/X/111859 1440015581 1403004304 120 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Recuperació i millora de 
diversos parcs i jardins 125.000,00 14/X/112187 1440015929 1403004556 129 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Ordenació del trànsit i de 
l'estacionament a diversos 

carrers 
175.000,00 14/X/112188 1440015927 1403004556 127 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Contracte de 
desenvolupament del servei 

del menjador social 
330.000,00 14/X/112186 1440015930 1403004556 130 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millores en l'enllumenat a 
diversos carrers 470.000,00 14/X/112189 1440015928 1403004556 128 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

CREACIÓ D'ENLLUMENAT 
PÚBLIC AL VIAL D'ACCÉS 
AL BARRI URBÀ DE CAN 

SABATER 

11.079,23 14/X/112388 1440015505 1403004556 175 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

CONSTRUCCIÓ D'UN PAS 
DE VIANANTS AL CARRER 
PISCINES ENTRE EL CAMÍ 
DE CAN COSTA I EL BARRI 

DELS AMETLLETS 

46.000,00 14/X/112389 1440015504 1403004556 173 G/12200/945A0/76243  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

87/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

RETRIBUCIÓ PERSONAL 
BIBLIOTECA I ARXIUS 

46.811,70 14/X/112387 1440015502 1403004556 176 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MILLORES DE LA 
CARRETERA DE 

BARCELONA 
52.148,08 14/X/112390 1440015503 1403004556 174 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ARRANJAMENT DE 
L'ACCESSIBILITAT DEL 

CARRER DE LA NEU 
2.671,24 14/X/111913 1440015770 1403004304 122 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

CONSTRUCCIÓ 
D'ARQUETA DE DESGUÀS 

AL POLIESPORTIU 
MUNICIPAL 

5.209,05 14/X/111912 1440015771 1403004304 123 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

CONTRACTE RECOLLIDA 
BROSSA 8.620,00 14/X/111910 1440015768 1403004304 125 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ARRANJAMENT DELS 
VIALS: CR. TRAVESSERA 

DE CAN GIRONA, CR. CAMÍ 
DE CAN GIRONA I CR. 

LOPEZ DE CASTRO 

12.233,03 14/X/111911 1440015773 1403004304 124 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MILLORA EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA A LA 

URBANITZACIÓ DE CAN 
BOSCH  

39.581,00 14/X/111789 1440015541 1403004304 126 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MILLORA D'UN TRAM PEL 
PS. REMEI: CONNEXIÓ A 

SANEJAMENT PÚBLIC 
48.553,00 14/X/111791 1440015551 1403004304 128 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

CONNEXIÓ D'UNA 
CANONADA PER 

L'ABASTAMENT D'AIGUA 
POTABLE A LA 

URBANITZACIÓ CAN PAGA 

77.394,00 14/X/111790 1440015549 1403004304 127 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Barana al barri de St. Tomàs.  8.845,00 14/X/111923 1440015126 1403004304 131 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Despeses enllumenat públic i 
sous escola municipal de 

música.  
12.151,65 14/X/111921 1440015127 1403004304 132 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Asfaltament Av. Manuel 
López i carrer Barcelona 

16.175,51 14/X/111922 1440015124 1403004304 129 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Accessibilitat a espais públics 
(escala als pisos de dalt i 

rampa al Centre recreatiu).  
30.000,00 14/X/111924 1440015125 1403004304 130 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santa Susanna XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

SUBSTITUCIÓ DEL 
SISTEMA DE CALEFACCIÓ 
DE L'ESCOLA DE SANTA 

SUSANNA 

76.933,87 14/X/112449 1440015744 1403004887 21 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santpedor XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reparació de les pistes de 
tennis municipals 19.263,66 14/X/112409 1440015753 1403004556 178 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santpedor XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació de la instal·lació 
de semàfors 63.115,30 14/X/112410 1440015748 1403004556 177 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Santpedor XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de la pavimentació 
d'alguns carrers 75.000,00 14/X/112411 1440015749 1403004556 179 G/12200/945A0/76243  
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89/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei públic de neteja viària 48.944,59 14/X/112395 1440015722 1403004556 181 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Sentmenat XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació de les voreres del 
Pg. Anselm Clavé i asfalt dels 

carrers del nucli urbà, 
urbanitzacions i polígon 
industrial Can Clapers 

114.204,04 14/X/112396 1440015727 1403004556 180 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Seva XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Xarxa de calor de biomassa a 
Sant Miquel de Balenyà 77.843,20 14/X/111761 1440015268 1403004887 33 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Subirats 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ADEQUACIÓ DE LA ZONA 
D'INSTAL·LACIONS DE LA 
PISCINA MUNICIPAL DE 

SANT PAU D'ORDAL 

20.258,68 14/X/112399 1440015667 1403004556 182 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Subirats 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

NETEJA VIÀRIA I 
MANTENIMENT 

D'ENLLUMENAT PÚBLIC 
22.752,63 14/X/112397 1440015662 1403004556 184 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Subirats XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

INSTAL·LACIÓ DE REG AL 
CAMP DE FUTBOL DE CAN 

CARTRO 
32.830,79 14/X/112398 1440015668 1403004556 183 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Súria XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ACTUACIONS DERIVADES 
DE L'INFORME 

D'AVALUACIÓ ENERGÈTIC 
DE L'ANTIC EDIFICI SANT 
JOSEP DE CALASSANÇ 

21.562,20 14/X/111994 1440015679 1403004556 3 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Súria 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ACTUACIONS DERIVADES 
DE L'INFORME 
D'AVALUACIÓ 

ENERGÈTICA DEL 
PAVELLÓ D'ESPORTS 

MUNICIPAL 

35.026,15 14/X/111993 1440015680 1403004556 4 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Súria 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

PRESTACIÓ DE SERVEIS 
PÚBLICS A L'AJUNTAMENT 

DE SÚRIA 
45.070,52 14/X/111991 1440015682 1403004556 6 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Súria XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

SUBSTITUCIÓ DE 3 ÀREES 
DE CONTENIDORS 

SOTERRATS PER A LA 
BONA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS 

50.320,65 14/X/111992 1440015681 1403004556 5 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Tagamanent 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Condicionament col·lector 
aigües pluvials C/Molí 

d'Avencó 
5.910,70 14/X/112452 1440015970 1403004887 22 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Tagamanent XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Línia de suport a la prestació 
adequada de serveis públics 

locals 
7.920,49 14/X/112450 1440015968 1403004887 24 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Tagamanent XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Condicionament col·lector 
aigües residuals Santa 

Eugènia 
12.570,45 14/X/112451 1440015969 1403004887 23 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Talamanca XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Pagament d'interessos deute 
ICO - Mecanismo de 

proveedores 
7.694,38 14/X/111914 1440015483 1403004304 134 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Talamanca 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament del paviment 
dels carrers de Talamanca 

17.953,55 14/X/111915 1440015658 1403004304 133 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Taradell XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

CONSTRUCCIÓ PISTES 
SKATE 20.000,00 14/X/112000 1440015709 1403004556 8 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Taradell 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REPARACIÓ I ASFALTAT 
DE CARRERS 

33.036,03 14/X/111999 1440015714 1403004556 9 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Taradell XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

REPARACIÓ 
CLIMATITZACIÓ CENTRE 

CULTURAL COSTA I FONT i 
RETRIBUCIONS AGENTS 

MUNICIPALS 

45.739,31 14/X/111998 1440015708 1403004556 10 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Taradell XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REDACCIÓ I DIRECCIÓ 
TÈCNICA OBRA ESPAI 

AIGUA 
53.689,03 14/X/112001 1440015707 1403004556 7 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Tavèrnoles XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

PRESTACIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC D'ENLLUMENAT 
PÚBLIC AL MUNICIPI DE 

TAVÈRNOLES 

1.375,57 14/X/111988 1440015372 1403004556 13 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

SENYALITZACIÓ 
TURÍSTICA DEL MUNICIPI 

DE TAVÈRNOLES 
6.976,37 14/X/111989 1440015371 1403004556 11 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Tavèrnoles XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REPARACIÓ DELS CAMINS 
DEL PLA DE SANTA 

MARGARIDA, DEL PUIG DE 
LA CREU I DE COROMINES 

18.036,48 14/X/111990 1440015373 1403004556 12 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Tavertet XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ARRANJAMENT I 
PAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER DE SANT 

CORNELI 

25.559,78 14/X/111963 1440015591 1403004556 14 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Teià XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Construcció de mur de 
protecció a l'escola el Cim 24.425,31 14/X/112402 1440015835 1403004556 185 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Teià XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei de recollida de residus 
sòlids municipals 45.624,27 14/X/112400 1440015833 1403004556 187 G/12200/945A0/46241 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

92/257 

Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Teià 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte d'arranjament de 
diverses vies públiques 

82.031,32 14/X/112401 1440015834 1403004556 186 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Terrassa XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de l'accessibilitat a 
l'edifici de l'Escola de la Llar 206.000,00 14/X/112194 1440015292 1403004556 132 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Terrassa XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Aportació municipal al servei 
de transport públic de l'any 

2015 
330.000,00 14/X/112192 1440015290 1403004556 133 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Terrassa XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Programa de millora de 
l'espai públic: millora de 
paviments asfàltics de la 

ciutat. 

564.000,00 14/X/112193 1440015293 1403004556 131 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Tiana XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

PAVIMENTACIÓ DE 
CARRERS I ACTUACIONS A 

LA VIA PÚBLICA 
28.864,98 14/X/111809 1440015537 1403004304 135 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Tiana 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

SERVEIS JARDINERIA I 
ENLLUMENAT  

48.370,71 14/X/111808 1440015532 1403004304 137 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Tona XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

PAVIMENTACIÓ CARRER 
CASTELL 36.535,18 14/X/111917 1440015807 1403004304 139 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Tona XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 48.190,87 14/X/111916 1440015805 1403004304 140 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Tona 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REPARACIÓ DE LA 
COBERTA DELS 

PAVELLONS 
POLIESPORTIUS DE TONA 

75.910,19 14/X/111918 1440015806 1403004304 138 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Torelló 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Adequació dels accessos al 
Centre d'Acció Social i 

Comunitari "La Carrera" 
55.890,67 14/X/111964 1440015389 1403004556 16 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Torelló XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Rehabilitació de la caseta 
dels jardins de la Finca Can 

Parrella 
130.411,59 14/X/111965 1440015388 1403004556 15 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Torrelavit XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Ajut per finançar els serveis 
bàsics i essencials d'aigua i 

electricitat 
20.601,23 14/X/111919 1440015422 1403004304 142 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Torrelavit 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Urbanització pati interior del 
CEIP J.J. Ràfols de Torrelavit 

48.069,54 14/X/111920 1440015416 1403004304 141 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament camí veïnal Can 
Ton Magí 

7.708,81 14/X/112003 1440015476 1403004556 17 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Torrelles de Foix XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Arranjament Enllumenat 
Plana de les Torres 14.161,84 14/X/112002 1440015484 1403004556 19 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament camí veïnal Can 
Roca Vidal 51.031,52 14/X/112004 1440015481 1403004556 18 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

REPARACIÓ DE LA 
COBERTA DE LA MASIA DE 

CAN COLL 
40.000,00 14/X/112199 1440015940 1403004556 135 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

FINANÇAMENT DESPESES 
CAPÍTOL 1 I 2 PER LA 

PRESTACIÓ ADEQUADA 
DELS SERVEIS PÚBLICS 

LOCALS 

45.137,66 14/X/112198 1440015933 1403004556 136 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

NOU LOCAL DEL CASAL 
JOVE AL CENTRE 

D'ESPORTS CAN COLL  
65.321,21 14/X/112200 1440015954 1403004556 134 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vacarisses XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Construcció canalització per 
la connexió de la xarxa 
municipal d'aigua a la 
urbanització El Fresno 

29.583,26 14/X/111766 1440015241 1403004304 144 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vacarisses XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora energètica de 
l'enllumenat públic al sector 

de l'Eixample 
36.930,45 14/X/111764 1440015242 1403004304 145 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vacarisses XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Substitucions de les 
llumeneres de l'enllumenat 

públic del nucli urbà 
40.300,82 14/X/111765 1440015240 1403004304 143 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vacarisses 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Despesa Financera préstec 
Projecte Urbanització 

Torreblanca II 
45.777,66 14/X/111763 1440015239 1403004304 146 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Vallgorguina XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

RENOVACIÓ DE LA XARXA 
DE CALEFACCIÓ DE LA 

LLAR D'INFANTS 
8.244,36 14/X/112007 1440015690 1403004556 22 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vallgorguina XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ESTALVI ENERGÈTIC 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC 

EXTERIOR DELS QUADRES 
B I D 

15.124,95 14/X/112006 1440015687 1403004556 20 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vallgorguina XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

MANTENIMENT I MILLORA 
DEL QUADRE G DE 

L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE 
CAN PUIGDEMIR 

22.381,06 14/X/112005 1440015688 1403004556 23 G/12200/945A0/46241 
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ADEQUACIÓ DEL CAMÍ 
D'OLZINELLES EN EL CASC 

URBÀ 
28.853,17 14/X/112008 1440015689 1403004556 21 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vallirana XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

AMPLIACIÓ XARXA 
SANEJAMENT 

URBANITZACIÓ EL 
LLEDONER 

189.462,59 14/X/111970 1440015375 1403004556 24 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vallromanes XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reparació de l'escala del 
campanar de l'Església de 

Sant Vicenç 
9.000,00 14/X/111860 1440015616 1403004304 149 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vallromanes XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de la xarxa de 
clavegueram dels carrers 

Cirerers i Marinada 
9.518,68 14/X/111861 1440015606 1403004304 148 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vallromanes XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reparació i reasfaltat Fase 2 
Av. Can Galvany i Rambla 

Vallromanes 
55.185,69 14/X/111862 1440015615 1403004304 147 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Viladecavalls XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Fase II adequació talussos de 
l'Avinguda Barcelona 46.500,00 14/X/112489 1440015795 1403004887 26 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació i millora entrada al 
municipi per cruïlla 

B245/B120 
48.000,00 14/X/112490 1440015793 1403004887 25 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Asfaltat,millora voreres i 
senyalització viària Carrer 

Orenetes i rotonda Pau 
Picasso 

63.103,74 14/X/112491 1440015797 1403004887 27 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Neteja viària i manteniment 
d'espais periurbans 126.476,19 14/X/112009 1440015495 1403004556 26 G/12200/945A0/46241 
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Urbanització de l'entorn del 
CAP de l'Av. Pelegrina 

295.111,10 14/X/112010 1440015494 1403004556 25 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Reforma, rehabilitació i 
reparació de la Nau Vella de 

Can Manyer 
164.135,95 14/X/112471 1440014465 1403004887 28 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vilassar de Mar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei de neteja viària de 
Vilassar de Mar 101.485,86 14/X/112139 1440015692 1403004556 138 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament dels carrers 
Cuba, M Vidal, St. Artur, St. 
Llorenç i altres carrers del 

municipi 

236.800,34 14/X/112140 1440015693 1403004556 137 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei de llar d'infants 
municipal 20.203,22 14/X/112059 1440014044 1403004556 28 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora enllumenat públic 47.140,84 14/X/112060 1440015554 1403004556 27 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament del 
Bruc XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Arranjament de la Plaça de 
l'Ajuntament 15.000,00 14/X/112416 1440015909 1403004556 188 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament del 
Bruc XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Suport a la prestació 
adequada de serveis públics 
locals (despeses de personal 
i despeses en béns i serveis)  

21.430,32 14/X/112415 1440015907 1403004556 190 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament del 
Bruc 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Ordenació del trànsit i 
l'estacionament al carrer Bruc 

del Mig 
35.004,08 14/X/112417 1440015910 1403004556 189 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament del 
Papiol 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Servei recollida escombraries  24.093,45 14/X/112211 1440015414 1403004556 141 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament del 
Papiol XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora del clavegueram 26.889,00 14/X/112212 1440015411 1403004556 140 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament del 
Papiol XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de carrers del municipi 29.329,06 14/X/112213 1440015413 1403004556 139 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament dels 
Prats de Rei XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Adequació de solar per a la 
ubicació d'un dipòsit temporal 

per als voluminosos al P.I. 
Sant Ermengol 

4.298,05 14/X/111805 1440015654 1403004304 151 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament dels 
Prats de Rei XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Instal·lació d'equips LED 
adaptant les lluminàries 

existents en carrers del nucli 
antic dels Prats de Rei 

5.739,95 14/X/111806 1440015656 1403004304 152 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Reforçament de la solvència 
de les finances locals 

8.228,59 14/X/111804 1440015650 1403004304 153 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament dels 
Prats de Rei XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Nova línia de 
subministrament elèctric a la 
bomba del pou dels plans de 

Cal Codina 

9.162,05 14/X/111807 1440015653 1403004304 150 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Esparreguera XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Finançament banc d'aliments 60.000,00 14/X/112383 1440015949 1403004556 53 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Projecte bàsic i d'execució de 
la reurbanització del vial de 

l'entrada Nord d'Esparreguera  
286.643,19 14/X/112384 1440015948 1403004556 52 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament 
d'Òdena 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Sectorització de la il·luminació 
de la sala d'oficines de 
l'Ajuntament d'Òdena 

6.373,07 14/X/112204 1440015755 1403004556 143 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Òdena XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Contractació personal 
promoció econòmica i 

manteniment vies públiques 
22.661,27 14/X/112202 1440015750 1403004556 144 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament 
d'Òdena XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Instal·lació de climatització en 
el Centre Unió Agrícola 49.461,20 14/X/112203 1440015754 1403004556 142 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Olèrdola XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Treballs de manteniment i 
adquisició d'equipaments a la 

via pública i espais públics 
d'Olèrdola 

23.544,69 14/X/112042 1440015638 1403004556 30 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Obres de renovació de la 
xarxa de distribució d'aigua 
potable del carrer Wilson a 

Sant Pere Molanta 

54.937,62 14/X/112043 1440015642 1403004556 29 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

MILLORA SENYALITZACIÓ 
VIÀRIA HORITZONTAL I 
VERTICAL DEL NUCLI 

URBÀ D'OLESA DE 
BONESVALLS 

8.400,00 14/X/112456 1440015937 1403004887 30 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

INSTAL·LACIÓ D'UN 
SISTEMA 

D'APROFITAMENT 
D'ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA PER A LA 
PRODUCCIÓ D'ACS. 

9.400,00 14/X/112455 1440015938 1403004887 31 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

AMPLIACIÓ PLA 
D'OCUPACIÓ LOCAL 21.024,37 14/X/112453 1440015935 1403004887 32 G/12200/945A0/46241 
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ARRANJAMENT I MILLORA 
D'UN TRAM DEL CARRER 

JOSEP MARIA DE 
SAGARRA 

31.256,87 14/X/112454 1440015936 1403004887 29 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Olivella XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

ARRANJAMENT CASA 
CONSISTORIAL 5.737,48 14/X/112405 1440015911 1403004556 192 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Olivella XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

SUPORT A LA PRESTACIÓ 
ADEQUADA DE SERVEIS 

PÚBLICS LOCALS: NETEJA 
VIÀRIA 

23.532,79 14/X/112403 1440015916 1403004556 193 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament 
d'Olivella XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

PROJECTE DE PARCS 
INFANTILS 49.172,37 14/X/112404 1440015902 1403004556 191 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Olvan XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de parcs i jardins 
d'Olvan 6.418,44 14/X/112115 1440015862 1403004556 147 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Olvan 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora de les vies públiques 
del municipi d'Olvan 

8.500,00 14/X/112116 1440015854 1403004556 145 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Olvan XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

substitució bomba a l'estació 
de bombeig d'Olvan 14.000,00 14/X/112114 1440015861 1403004556 146 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Orís XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

reparació i manteniment del 
servei d'aigua i despeses de 

personal laboral 
7.875,54 14/X/111818 1440015378 1403004304 155 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament 
d'Orís XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Millora Serveis Urbans 18.376,25 14/X/111819 1440015387 1403004304 154 G/12200/945A0/76243  
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Ens destinatari NIF Línia de 
suport Actuació Import 

concedit Codi XGL Nº reg. inici Operació 
comptable Posició  Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament 
d'Orpí 

XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Treballs tècnics direcció 
projecte executiu urbanització 

del nucli de Santa Càndia 
1.650,16 14/X/112062 1440015644 1403004556 32 G/12200/945A0/76243  

Ajuntament 
d'Orpí XXXXXXXX 

Línia de suport 
a la prestació 
adequada de 

serveis públics 
locals 

Suport a la prestació 
adequada de serveis públics 

locals 
7.678,51 14/X/112061 1440015492 1403004556 33 G/12200/945A0/46241 

Ajuntament 
d'Orpí XXXXXXXX 

Línia de suport 
a les inversions 
financerament 

sostenibles 

Treballs tècnics redacció 
projecte executiu urbanització 

del nucli de Santa Càndia 
16.266,37 14/X/112063 1440015639 1403004556 31 G/12200/945A0/76243  
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Segon.-  Desestimar per presentació duplicada i/o substitució per d’altres posteriors, 
les sol·licituds que s’indiquen a continuació del “Programa complementari de suport a 
les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics 
locals”, gestionat per la direcció de Serveis de Concertació Local de la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: 
 

Ens destinatari NIF Nº reg. inici 
Ajuntament d'Argençola XXXXXXXXX 1440015557 
Ajuntament de Borredà XXXXXXXXX 1440015669 
Ajuntament de Castellbisbal XXXXXXXXX 1440015919 
Ajuntament de Castellbisbal XXXXXXXXX 1440015918 
Ajuntament de la Quar XXXXXXXXX 1440015455 
Ajuntament de l'Esquirol XXXXXXXXX 1440015886 
Ajuntament de Pallejà XXXXXXXXX 1440015803 
Ajuntament de Premià de Mar XXXXXXXXX 1440015523 
Ajuntament de Rupit i Pruit XXXXXXXXX 1440015587 
Ajuntament de Seva XXXXXXXXX 1440015421 
Ajuntament de Viladecavalls XXXXXXXXX 1440015794 
Ajuntament d'Òdena XXXXXXXXX 1440015756 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de vint-i-set milions nou-cents setanta-set 
mil vuit-cents noranta-sis euros amb trenta cèntims (27.977.896,30) €, amb càrrec de 
les aplicacions següents del vigent pressupost corporatiu: vint milions cent noranta-nou 
mil sis-cents noranta euros amb vuit cèntims (20.199.690,08) €, amb càrrec de 
l’aplicació G/12200/945A0/76243, i set milions set-cents setanta-vuit mil dos-cents sis 
euros amb vint-i-dos cèntims (7.778.206,22) €, amb càrrec de l’aplicació 
G/12200/945A0/46241, d’acord amb el detall indicat a l’acord primer. 
 
Quart.- Condicionar els següents ajuts a l’aprovació definitiva de la modificació de 
crèdit núm. Proposta 4885 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 

Ens local NIF Codi XGL Nº reg. inici Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament d'Abrera XXXXXXXX 14/X/111770 1440015660 G/12200/945A0/76243  
Ajuntament de Berga XXXXXXXX 14/X/111772 1440015879 G/12200/945A0/76243  
Ajuntament de Calella XXXXXXXX 14/X/111844 1440015643 G/12200/945A0/76243  
Ajuntament de Canet de Mar XXXXXXXX 14/X/111899 1440015881 G/12200/945A0/76243  
Ajuntament de Canovelles XXXXXXXX 14/X/111967 1440015731 G/12200/945A0/76243  
Ajuntament de Cornellà de Llobregat XXXXXXXX 14/X/111830 1440015300 G/12200/945A0/76243  
Ajuntament de Gavà XXXXXXXX 14/X/112058 1440015538 G/12200/945A0/76243  
Ajuntament de les Franqueses del Vallès XXXXXXXX 14/X/112440 1440015353 G/12200/945A0/76243  
Ajuntament de Montornès del Vallès XXXXXXXX 14/X/111748 1440015975 G/12200/945A0/76243  
Ajuntament de Sant Pere de Ribes XXXXXXXX 14/X/112012 1440015555 G/12200/945A0/76243  

 
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis 
electrònics de la Diputació el present acord. 
 
Sisè.- Notificar el present dictamen als ens afectats.  
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Gerència de Serveis de Cultura 
 
22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
formalització d’un conveni de col·laboració entre l a Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Garraf per finançar l’actuació  14/X/111774 “Millora 
equipament patrimonial”, en el marc de les Instrucc ions de gestió d’actuacions 
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarx a de Governs Locals 2012-
2015”.-  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. 
 
Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Consell Comarcal del Garraf 
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Millora equipament patrimonial 
Codi XGL 14/X/111774 
Aportació de la Diputació 150.000 € 

2013  
2014 150.000 € 
2015  
2016  

Periodificació 

2017  

Àmbit de concertació 

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

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

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

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, 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 d’11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de 
23/12/2013; assistit pel secretari delegat Joan Guasch Marimon 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 20/1/2014. 
 
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF, representat per <òrgan de govern competent>, 
<nom i cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
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III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris de 
la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament actuacions 
dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha 
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser 
aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 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. El Consell Comarcal del Garraf i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

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

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Consell Comarcal del Garraf 
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Millora equipament patrimonial 
Codi XGL 14/X/111774 

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 
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Aportació de la Diputació 150.000 € 
2013  
2014 150.000 € 
2015  
2016  

Periodificació 

2017  
Aplicació pressupostària G/13102/333A0/76540 

         
2. Per part de l’ens destinatari 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
Tercer.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que 
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” 
 
Quart.- Execució i justificació de despeses  

 
1.  Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui 

desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de 
gestió. 

 
2.  Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 

desembre de 2017, termini d’execució de l’actuació. 
  
3.  La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de 

l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica 
de la Diputació. 

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

la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.  
 
5.  Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins 

l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries, 
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui. 

 
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. 
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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 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats. 
 
Desè.- Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Onzè.- Incompliment 

 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

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

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

3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
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Dotzè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-   Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,  

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

 
Tretzè.- Marc normatiu 

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

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

1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

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

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

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

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

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

Catorzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions 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.  
 
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 cinquanta mil (150.000) €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/13102/333A0/76540 del vigent pressupost 
corporatiu. 
 

Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació d’un  
conveni específic 14/X/111144 amb l’Ajuntament de S anta Maria de Palautordera 
per portar a terme l’actuació “L’envelat: adaptació  a la normativa de seguretat” 
amb un import de cent quaranta-cinc mil quaranta-vu it (145.048) €, en el marc de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 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 la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al 
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari 
normalitzat de formalització de preacord. 
 

Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 
 

Vista la Refosa 1/2014, epígraf 12.2.e), 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” : 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Santa Maria de Palautordera  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació L’envelat: adaptació a normativa de seguretat  
Codi XGL 14/X/111144 
Aportació de la Diputació 145.048 €  

2014 145.048 € 
2015  

2016                      Periodificació 

2017                      

Àmbit de concertació 

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

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

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

 
“ CONVENI ESPECÍFIC 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada 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. Joan Guasch 
Marimon, 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 20/1/2014.  
 
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, representat per l’Alcalde Il·lm. Sr. 
Jordi Xena Ibáñez , assistit pel  secretari de l’ens, Sr. Jordi Villacrosa Fàbregas. 
 
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. 
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III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris de 
la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament actuacions 
dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 

 
IV. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha 
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser 
aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data...................... 

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

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

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Santa Maria de Palautordera  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació L’envelat: adaptació a normativa de seguretat 
Codi XGL 14/X/111144 

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.  

 
2.  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 145.048 € 
2014 145.048 € 
2015  Periodificació 
2016       

Aplicació pressupostària G/13101/334A1/76240 
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2. Per part de l’ens destinatari 
 

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
3.  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” 
 
4.  Execució i justificació de despeses  
1.  Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui 

desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de gestió. 
2.  Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 

2017, termini d’execució de l’actuació 
3.  La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de l’àmbit 

i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica de la 
Diputació.  

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

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

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

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

 

5.  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. 

 
6.  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. 
 

7.  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.  
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8.  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. 

 
9.  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. 
 
10.  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. 
 
11.  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. 

 
12.  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. 

 
13.  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). 
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- 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. 
 

14.  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. 
 
15.  Relacions amb terceres administracions públiqu es 
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. 
 
16.  Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta-cinc mil quaranta-vuit 
(145.048) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària  G/13101/334A1/76240 del vigent 
pressupost corporatiu.  
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, prendre 
coneixement de la desestimació de la sol·licitud de  subvenció a la convocatòria 
de “Projectes de cooperació” del “subprograma de Cu ltura” dins del programa 
“Europa Creativa” 2014-2020, del projecte “REFILL. Pop-up cultural spaces”.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Cultura, va presentar el projecte 
REFILL · pop-up cultural spaces a la  primera convocatòria del programa europeu 
d’Europa Creativa, com a líder d’un partenariat format per governs locals i regionals de 
diversos països europeus: Stad Gent (Bèlgica), Rijeka City Council (Croacia), City of 
Aarhus (Dinamarca), Quartier de la Création de Nantes (França), Provincia de Milano 
(Itàlia), City of Poznan (Polònia), City of Coimbra (Portugal),  Teatre Regional de 
Kronoberg (Suècia) i Oldham en representació de Greater Manchester (Regne Unit). 
 
Vist que la Diputació de Barcelona va signar un conveni de col·laboració amb els socis 
relacionats anteriorment per a l’execució del projecte esmentat.  
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Vist que la Diputació de Barcelona va sol·licitar, mitjançant la presentació a 
l’esmentada convocatòria de la Comissió Europea, una subvenció per un import d’un 
milió sis-cents vuitanta-set mil vuit-cents cinquanta-nou euros amb quaranta-cinc 
cèntims (1.687.859,45) € per a l’execució del projecte “REFILL. Pop-up cultural 
spaces”.  
 

Vist que amb data 8 d’agost de 2014 l’Agència Executiva de la Comissió Europea per 
l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA) va comunicar a la Diputació de 
Barcelona que s’ha desestimat la candidatura associada al projecte REFILL per 
participar a la primera edició del  programa Europa Creativa, per la qual cosa la 
Diputació de Barcelona no rebrà el finançament sol·licitat.  
 

Atès que l’efectivitat del conveni de col·laboració estava condicionada suspensivament 
a l’atorgament, per part de la Comissió Europea, de la subvenció sol·licitada, i que el 
projecte REFILL no s’executarà. 
 

Atès que, quant a la competència de deixar sense efecte el conveni i el tancament de 
l’expedient de referència, es competència del mateix òrgan que l’ha adoptat i aquest és 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.4.i.3 de la 
Refosa 1/2014, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/2013, de data 11 
de desembre de 2013, i publicada al BOPB de 23 desembre de 2013. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència 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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 

 

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

ACORDS 
 
Primer.- Prendre coneixement de la desestimació, per part de la Comissió Europea, 
de la sol.licitud de subvenció presentada per la Diputació de Barcelona pel projecte 
“REFILL· pop-up cultural spaces” de la convocatòria nº EAC/S16/2013: Projectes de 
cooperació del subprograma de Cultura dins del Programa Europa Creativa 2014-
2020. 
 
Segon.-  Declarar la finalització de l’expedient i l’arxiu de les actuacions corresponents. 
 
Tercer.-  Deixar sense efecte la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la resta de socis per l’execució del projecte esmentat (Stad Gent, City of 
Rijeka, S.A.M.O.A., Camara Municipal de Coimbra, Oldham Metropolitan Borough 
Council, Provincia di Milano, Regionteatern Blekinge Kronoberg, and+ i Miasto 
Poznan), que estava condicionada suspensivament a l’atorgament, per part de la 
Comissió Europea, de la subvenció sol·licitada. 
 

Quart.- Notificar la present resolució als socis participants en el Projecte “REFILL.Pop-
up cultural spaces”. 
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25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
formalització d’un conveni de col·laboració entre l a Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Calella, per finançar l’actuació 14 /X/112017 Obres d’adequació 
de l’equipament cultural Sala Mozart, en el marc de  les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”.-  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. 
 

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” : 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Calella  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Obres d'adequació de l'equipament Cultural Sala Moz art  
Codi XGL 14/X/112017 
Aportació de la Diputació 400.000 € 

2013                      

2014 400.000€ 
2015       

2016                      
Periodificació 

2017                      

Àmbit de concertació 

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

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

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

“ 
CONVENI ESPECÍFIC 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona, 
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 núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 
2013 (publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013) i modificada parcialment per 
Decret de la Presidència núm. 2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al BOPB de 3 
d’abril de 2014), assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les 
facultats conferides per Decret de la Presidència  de la Corporació (núm. 12.577/2013), de 
16 de desembre de 2013, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
AJUNTAMENT DE CALELLA representat per l’alcaldessa, Sra. Montserrat Candini Puig, 
assistida per la secretària de l’ens, Sra. Mercè Oliva Mena Cerdà. 
 
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 
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d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 

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

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

 
IV. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha 
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser 
aprovat per dictamen de Junta de Govern de data ..................... 

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

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament de Calella i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

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

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Calella  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Obres d'adequació de l'equipament cultural Sala Moz art  
Codi XGL 14/X/112017 

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: 
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La prestació del següent suport: 
 

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

Aportació de la Diputació 400.000 € 

2013                      

2014 400.000 € 
2015       

2016                      
Periodificació 

2017                      
Aplicació pressupostària G/13103/335A0/76240  

         
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.  

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. 
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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 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats. 
 
Desè.- Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Onzè.-  Incompliment 

 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

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

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

3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
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Dotzè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-  Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,  

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

 
Tretzè.- Marc normatiu 

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

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

1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

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

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

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

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

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

Catorzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions 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.  
 
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 quatre-cents mil (400.000) € a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/13103/335A0/76240 del vigent pressupost. 
 

Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el Protocol 
d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, de l’Àrea de 
Presidència, per al període 2015/2018.-  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: 
 
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona que dóna suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la 
província de Barcelona, mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques, 
musicals i les arts visuals.  
 
Entre els seus diferents programes està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipal, que dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i 
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o 
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració. 
Mitjançant aquest sistema, l’Oficina de Difusió Artística coordina les estratègies de 
programació i difusió artístiques comunes dels municipis adherits, tot fomentant el 
treball en xarxa i alhora respectant l’autonomia de cada un. 
 
Els principals objectius del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de 
l’Oficina de Difusió Artística (ODA) són: promoure l’activitat escènica i musical 
municipal amb criteris de professionalitat i de qualitat; millorar i reforçar la gestió 
municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els equipaments, les 
organitzacions i els equips humans; dotar d’eines i recursos als municipis, amb 
respecte per l’autonomia local, per estructurar una oferta estable de difusió de les arts 
escèniques i musicals; vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin 
circular espectacles i concerts en les millors condicions per als municipis; promoure la 
diversitat de la creació artística en els seus diferents formats, llenguatges i l’esperit 
crític; i impulsar estratègies de foment de nous públics. 
 
Els principals serveis del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals són: les 
ajudes econòmiques a les programacions estables, l’aplicatiu informàtic sobre l’oferta 
escènica i musical, el web de difusió d’espais escènics municipals, els assessoraments 
artístics i tècnics sobre programacions musicals i  sobre la gestió dels equipaments 
escènics locals, les accions adreçades a nous públics i la participació en xarxes 
d’àmbit estatal sobre la gestió dels equipaments escènics locals,  
 
Mitjançant els diferents protocols aprovats fins l’actualitat més de cent ajuntaments han 
pogut beneficiar-se del suport de l’Oficina de Difusió Artística a la contractació 
professional amb una mitjana de 1.400 actuacions anuals i 345.000 assistents als 
espais escènics municipals. També durant els anys de vigència dels anteriors 
protocols s’han organitzat i gestionat una mitjana anual de 65 gires i actuacions 
concertades que han ajudat a impulsar el treball en xarxa amb els teatres i auditoris de 
la província de Barcelona i a vertebrar polítiques públiques de qualitat en l’àmbit de la 
difusió artística. 
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Atès que l’anterior Protocol aprovat per Junta de Govern de data 31 de maig de 2012 
(registre d’acords 334/12) finalitzarà la seva vigència el pròxim dia 31 de desembre de 
2014 i que es necessari la formalització d’un nou protocol per tal de donar suport als 
municipis de la província de Barcelona pel que fa a la difusió de les arts escèniques i 
musicals, a partir de l’1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2018. 
 
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.1) de la 
Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada en el BOPB de 23 de 
desembre de 2013) i modificada parcialment per Decret de la Presidència núm. 
2350/14, de 27 de març de 2014 (publicat al 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 el Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals, organitzat per l’Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província que serà vigent des de l’1 de 
gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2018, d’acord amb el text següent: 
 

“PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS 
MUNICIPALS DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ  DE  BARCELONA 
(2015-2018) 
 
 
Preàmbul 
 
L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, per tal de donar suport a les 
programacions municipals d’arts escèniques i musicals professionals que es realitzen en 
espais escènics municipals, impulsa i coordina el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals (en endavant Circuit). El Circuit és un programa gestionat per l’Oficina de Difusió 
Artística, que coordina les estratègies de programació i difusió artístiques dels municipis 
adherits. La participació al Circuit dona dret a  gaudir dels serveis i accions que aquest dugui 
a terme per tal d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat municipal, o privats 
amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració. 
 
Primer .- Objecte  
 
El Circuit té per objecte, mitjançant aquest Protocol, formalitzar la relació entre els ens locals 
que gestionen els espais escènics de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona. 
La finalitat principal del Circuit és crear una xarxa per impulsar les programacions artístiques 
estables municipals, proposar i coordinar serveis de suport tècnic i econòmic i assessorar 
als ens locals en matèria de difusió artística. 
 
Segon .-  Objectius 

 
• Promoure l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professionalitat i de 

qualitat. 
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• Millorar i reforçar la gestió municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els 

equipaments, les organitzacions i els equips humans. 
 
• Dotar d’eines i recursos als municipis, amb respecte per l’autonomia d’aquests, per 

estructurar una oferta estable de difusió de les arts escèniques i musicals. 
 
• Vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin circular espectacles i 

concerts en les millors condicions per als municipis. 
 
• Promoure la diversitat de la creació artística en els seus diferents formats i llenguatges i 

l’esperit crític. 
 
• Impulsar estratègies de comunicació i de creació i formació de públics de les arts 

escèniques i musicals. 
 
• Promoure programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu. 

 
Tercer .-   Definició dels partícips 
 
Es consideren partícips del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals per al període 2015-2018:  

 
- La Diputació de Barcelona, com a impulsora del Protocol. 

 
- Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms 

locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils participades pels 
ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la 
gestió dels espais escènics municipals que s’adhereixin al Protocol. 

 
Els beneficiaris últims i principals d’aquesta concertació i cooperació són els ciutadans. 
 
Quart .-  Requisits per participar en el Circuit 
 
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els òrgans i 
serveis que presta el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, els següents:  

 
1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat a 

l’activitat escènica en condicions adequades per desenvolupar una programació artística.  
 

L’espai ha de disposar de: 
• la llicència o comunicació en el cas de teatres privats. 
• un pla d’autoprotecció i/o emergència redactat per una persona tècnica competent 

d’acord amb el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
continguts d’aquestes mesures: 
- els espais amb un aforament autoritzat comprès entre 500 i 2.000 persones han 

de fer un pla d’autoprotecció d’acord amb la normativa específica reguladora. 
- els espais amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones han de fer un pla 

d’emergència. 
• les assegurances de responsabilitat civil obligatòries. 

 
2. Disposar com a mínim d’una persona responsable de gestió de l’esmentat equipament. 
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3. Mantenir una programació professional estable anual amb els mínims següents segons 
el volum del municipi: 

 
� Municipis fins a 5.000 habitants: cal que realitzin un mínim de 2 activitats escèniques 

i/o musicals professionals.  
 
� Municipis d’entre 5.001 a 25.000 habitants: cal que realitzin un mínim de 5 activitats 

escèniques i/o musicals professionals.  
 
� Municipis d’entre 25.001 a 50.000 habitants: cal que realitzin un mínim de 8 activitats 

escèniques i/o musicals professionals.  
 
� Municipis de més de 50.001 habitants: cal que realitzin un mínim de 12 activitats 

escèniques i/o musicals professionals.  
 

En aquestes programacions es poden incloure espectacles d’interior i de carrer. No es 
podran incloure els espectacles que es realitzin en dies de festa major, excepte els 
espectacles d’arts de carrer  que, de manera excepcional i degudament justificats, 
podran ser comptabilitzats per aconseguir els mínims de programació exigida. 

 
4. Els municipis de més de 25.000 habitants hauran de vetllar per diversificar l’oferta amb la 

inclusió de propostes de teatre, música, dansa i circ dins la programació.  
 
5. Aprovar i aplicar una política de preus per als espectacles inclosos dins la temporada, 

amb l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per fer-se al carrer que 
podran ser gratuïtes. 

 
En el moment de sol·licitar l’adhesió al Protocol, els ajuntaments hauran d’acreditar tots 
aquests requisits mitjançant la certificació per part de fedatari públic de l’ens local. En el cas 
de les empreses descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques 
empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals i altres ens instrumentals 
en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals 
hauran d’acreditar aquest requisits mitjançant certificació del representant legal de l’entitat. 
 
Queden exempts d’acreditar el punt 1 d’aquest apartat del Protocol els ens locals adherits a 
l’anterior Protocol que certifiquin que no s'han portat a terme modificacions substancials i 
que continua vigent la documentació aportada per a l'adhesió al Protocol 2012-14. 
 
Cinquè .- Compromisos dels ens locals 

 
- Disposar d’un pressupost per garantir l’estabilitat i regularitat de la programació. 
 
- Dedicar un tècnic/tècnica a la gestió de la programació que serà l’encarregat/da de dur a 

terme totes les gestions referents al programa i mantenir els contactes amb l’Oficina de 
Difusió Artística.  

 
- Informar periòdicament a l’Oficina de Difusió Artística sobre la totalitat de les funcions i 

concerts professionals inclosos a la programació estable del seu municipi i lliurar les dades 
estadístiques que es requereixin des del Circuit per tal d’elaborar un informe anual sobre la 
programació de la província de Barcelona. Per tal de la transmetre de l’esmentada 
informació la Diputació de Barcelona facilitarà l’accés a una aplicació informàtica d’accés 
restringit pròpia o externa. En la difusió de l’informe anual es respectarà la confidencialitat 
de les dades referides a cada municipi.   
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- Abonar els drets d’autor a la Societat General d’Autors i Editors o a l’entitat de gestió que 
correspongui. 

 
- Disposar i mantenir correctament unes infraestructures dedicades a la difusió i exhibició 

de les arts escèniques i musicals. 
 
- Participar a les reunions de la Comissió de tècnics municipals de difusió artística 

organitzada per l’Oficina de Difusió Artística, anomenada a partir d’ara Comissió Escena. 
La Comissió Escena funcionarà com a òrgan consultiu del Circuit i es reunirà 
semestralment. 

 
- Lliurar a la Diputació de Barcelona la informació de l’espai escènic, la seva activitat i el 

seu pla de comunicació quan sigui requerida.  
 
- Fer esment dels ajuts de la Diputació de Barcelona en tota la documentació generada 

per l’activitat cooperada, en particular fulletons, anuncis i altres elements de divulgació 
com ara materials audiovisuals o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport al 
producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Sisè .- Compromisos de la Diputació de Barcelona 

  
- Donar resposta a les demandes del municipis adherits al Circuit, referides a suport 

econòmic o a assessoraments derivats de la gestió de la programació.   
 
- Destinar un pressupost suficient per garantir el suport a les programacions professionals 

municipals. 
 
- Destinar uns recursos humans suficients per respondre les diverses tasques derivades 

de la gestió del programa. 
 
- Oferir uns serveis de qualitat als membres partícips, per tal de facilitar la seva presa de 

decisions: garantint l’accés a l’oferta artística, a la formació i a l’assessorament per al 
millor desenvolupament de les seves tasques, i defensant els seus interessos i el paper 
dels ens local en les polítiques de difusió artística.  

 
- Impulsar polítiques i donar suport  a les estratègies de comunicació i foment de públics 

de les programacions artístiques municipals, i a la promoció de programes educatius, 
socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu. 

 
- Vetllar pel treball en xarxa dels municipis adherits i afavorir la participació d’aquests en la 

gestió i les reunions del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals. 
 
- Vetllar per a que les programacions municipals atenguin la diversitat de gèneres (teatre, 

música, dansa, circ, etc.) i que incorporin noves creacions. 
 

Setè.- Organització del Circuit  
 
L’oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona exercirà les funcions d’impuls, 
coordinació i seguiment de les activitats incloses dins el Circuit així com l’organització, 
gestió i coordinació institucional de tot allò que sigui necessari per al bon desenvolupament 
del programa, per això s’organitzarà en els següents òrgans: 
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I. Comissió Escena. És l’òrgan de participació dels ens locals que estan adherits al Circuit 
i en el qual els seus representants poden expressar els seus interessos sobre les 
estratègies públiques de suport a la difusió artística i les qüestions derivades de la seva 
gestió.  

 
La Comissió Escena està integrada per tècnics municipals, responsables de les 
programacions dels espais escènics, designats pels ens locals adherits. L’Oficina de 
Difusió Artística és la responsable de convocar i coordinar les tasques de la Comissió 
Escena que es realitzaran com a mínim dos cops a l’any. 

 
II. Comissions Artístiques. Són taules de treball integrades per tècnics municipals, 

encarregades d’assessorar al Circuit sobre l’oferta artística i de fer una tria dels 
espectacles i concerts que poden tenir més interès pels municipis. 

 
Existeixen tres comissions específiques: la comissió de seguiment i valoració de 
propostes de teatre, dansa i circ;  la comissió de seguiment i valoració de propostes de 
música, i la comissió de seguiment i valoració de propostes adreçades al públic familiar. 
 
Aquestes comissions estan formades per un màxim de deu tècnics municipals i dos 
representants de l’Oficina de Difusió Artística. En determinats casos, es pot requerir la 
participació d’experts externs. La composició de les comissions artístiques ha de garantir 
que estiguin representats municipis de diferents característiques pel que fa al volum 
d’habitants i al tipus d’equipaments.  

 
Vuitè .- Principals serveis per als ens locals adherits 

 
a) Suport econòmic a les programacions estables de difusió artística dels ens locals, 

en el marc del Circuit 
 

El Circuit és l’eina mitjançant la qual l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
dona suport a la programacions estables de difusió artística de caràcter professional de 
música i arts escèniques. Els ens partícips adherits al Circuit poden sol·licitar suport per a 
realitzar espectacles d’arts en viu que formen part de programacions estables, 
organitzats directa o indirectament per l’ajuntament, que es realitzin en espais escènics 
de titularitat municipal o privats amb els quals l’ajuntament hagi establert algun acord 
formal de col·laboració. 
 
Tots els espectacles s’han de dur a terme en un espai que permeti el control d’accés a 
través d’una entrada de pagament, a excepció dels espectacles concebuts per a ser 
realitzats en un espai obert o de manera itinerant (arts de carrer).  
 
L’abast del suport econòmic es basa en diferents variables:  

 
• el nombre d’habitants del municipi, 
• el cost del caixet  en funció del format i de l’interès artístic, cultural i social de 

l’espectacle o concert, 
• i la disponibilitat de recursos del pressupost destinat per l’Àrea de Presidència de la 

Diputació de Barcelona. 
 

La Diputació de Barcelona, atenent a la disposició pressupostària, podrà donar suport i 
fer promoció específica d’alguns dels espectacles per iniciativa pròpia, prèvia consulta i 
aval dels programadors municipals a través dels òrgans de participació dels quals 
disposa el Circuit. S’haurà de garantir les mateixes condicions d’accés per a tots els ens 
locals adherits. 
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L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona podrà establir convenis de 
col·laboració amb els ajuntaments que tinguin espais escènics de referència al territori de 
la demarcació.  
 
Per a establir aquests convenis es valorarà de manera especial que la programació dels 
equipaments  inclogui la major diversitat de gèneres i llenguatges artístics possibles, la 
projecció supramunicipal de l’oferta i que l’estructura de gestió de l’equipament destini 
uns recursos per a abordar estratègies de públics, de comunicació i a impulsar 
programes educatius, socials i comunitaris relacionals amb les arts en viu. 

 
b) Suport a les polítiques de comunicació, de creac ió i formació de públics i altres 

programes educatius, socials i comunitaris de les p rogramacions artístiques 
municipals relacionades amb les arts en viu 

 
L'Àrea de Presidència, mitjançant l'Oficina de Difusió Artística, posa una atenció especial 
en les polítiques d’ampliació de públics cap a la cultura, això es tradueix en el 
desplegament d’un seguit d’estratègies per a impulsar i  donar suport als programes 
municipals de comunicació i creació i formació de públics. 
 
Des de l’Oficina de Difusió Artística s’impulsarà l’organització d’accions de promoció dels 
espectacles i concerts de la programació dels teatres municipals per tal d’intentar captar 
nous públics.  
 
Així mateix i atenent a la disposició pressupostària es podran establir línees i 
mecanismes per finançar els projectes de comunicació i públics dels espais escènics i 
els programes educatius, socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu dels ens 
partícips. 

 
c) Assessorament i formació 

 
L'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant l'Oficina de Difusió 
Artística,  es compromet a oferir als ens partícips informació i assessorament artístic i 
tècnic per a qüestions derivades de la programació municipal i el bon funcionament dels 
equipaments escènics locals.  
 
Des de l’Oficina de Difusió Artística també s’oferirà formació adreçada als tècnics 
municipals, per tal de millorar la professionalització de la gestió de l’activitat dels espais 
escènics municipals.  

 
d) Informació i difusió de les propostes artístique s 

 
L’Oficina de Difusió Artística mantindrà una base de dades amb informació de l’oferta 
escènica i musical i l’agenda d’activitats dels espais escènics municipals. Aquesta 
informació es difondrà a través d’una web específica. 
 
Des de l’Oficina de Difusió Artística també es farà difusió entre els tècnics municipals 
d’informació sobre espectacles i concerts que les comissions artístiques destaquin 
segons criteris de professionalitat, qualitat i interès per a les programacions dels espais 
escènics. 

 
e) Borsa de lloguer de material escènic 

 
L’Oficina de Difusió Artística oferirà una borsa de lloguer de material escènic per facilitar 
al màxim que les programacions estables d’arts escèniques professionals es puguin dur 
a terme en condicions òptimes. 
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La vigència de la borsa de lloguer estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària 
de la Diputació de Barcelona i al manteniment d’una demanda municipal en aquest sentit 
per ajudar a cobrir la insuficient dotació de recursos tècnics que alguns espais tenen 
actualment per programar espectacles amb una certa complexitat tècnica.  
 

f) Anàlisi i avaluació de l’activitat dels espais e scènics: Cercle de comparació 
intermunicipal i Estudi de programacions municipals  

 
El Cercle de comparació intermunicipal d’Espais Escènics pretén la millora de la qualitat 
dels espais escènics municipals partint de la definició i validació d’indicadors dels espais 
de cada municipi, l’anàlisi de resultats, i la comparació entre diferents municipis per 
identificar bones pràctiques. 
 
L’Oficina de Difusió Artística elaborarà i difondrà anualment un informe amb els resultats 
estadístics de les funcions realitzades per tots els espais escènics adherits i fomentarà la 
participació al Cercle de comparació intermunicipal – iniciativa impulsada pel Servei de 
Programació de la Diputació de Barcelona - dels espais escènics del Circuit que 
compleixin amb els requisits establerts. 

 
g) Participació en xarxes i coordinació amb altres institucions 

 
La Diputació de Barcelona per impulsar el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals podrà establir acords amb altres institucions i associacions culturals i 
participar en xarxes i associacions professionals del seu àmbit. 
 
La participació en xarxes i la signatura d’acords institucionals han de garantir l’ampliació 
de nous serveis (assessorament, formació professional, creació i formació de públics, i 
millor finançament, entre d’altres) per als ens locals adherits i l’accés a plataformes de 
difusió i/o a una informació privilegiada de l’àmbit de les arts escèniques i musicals. 

 
Novè.- Procediment d’adhesió 
 
Per a garantir el principi de publicitat i lliure concurrència es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona un anunci de l’aprovació del Protocol obrint el termini de 
presentació de sol·licituds d’adhesió.  
 
La voluntat d’adhesió al Protocol ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens locals 
i notificada a la Diputació de Barcelona. 
 
Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats 
mercantils participades pels ens locals, i també altres ens instrumentals dels ens locals han 
d’acompanyar a la seva voluntat d’adhesió, aprovada per part de l’òrgan competent de l’ens, 
un acte d’autorització de l’adhesió al Protocol per part de l’òrgan competent de l’ens local del 
qual depèn. S’acreditarà mitjançant un certificat dels anteriors acords signat pel/per la 
secretari/ària amb el vist-i-plau de l’alcalde/essa de l’ens. 
 
A l’acord d’adhesió cal adjuntar la certificació conforme es compleixen tots els requisits per 
participar en el Circuit, tal i com es recull al punt quart d’aquest Protocol. 
 
L’adhesió serà efectiva un cop constatada per la Diputació, que només s’hi pot oposar si 
contravé les determinacions del present Protocol o és incompatible amb aquestes. Si, a 
judici de la Diputació, les peculiaritats d’alguna adhesió ho aconsellen, es pot formalitzar en 
darrer terme mitjançant un conveni singular. 
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La Diputació de Barcelona restarà oberta a les noves adhesions que els ens locals de la 
província trametin al llarg de la vigència del Protocol. 
 
La iniciació del tràmit per part de l’ens local, mitjançant la notificació a la Diputació de 
Barcelona de la seva voluntat d’adhesió és un requisit indispensable per la sol·licitud de 
qualsevol ajut i la formalització de qualsevol actuació derivada del Protocol del Circuit. 
 
Desè.- Vigència 
 
Aquest Protocol serà vigent des de l’1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2018, 
amb possibilitat de pròrroga expressa per un període de dos anys més.  
 
Onzè.- Règim jurídic instrumental del Protocol 
 
El present Protocol es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les previsions 
normatives següents: 
 
Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
LRBRL), i l’article 92 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 (LMC), en tant que aquests 
preceptes legitimen a les diputacions catalanes per cooperar amb els municipis de la seva 
demarcació territorial en la realització d’obres, serveis i activitats de competència municipal 
mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i cooperació que procuri assegurar la prestació 
integral i adequada, en la totalitat del territori provincial, dels serveis de competència 
municipal.  
 
Art. 10 i 57 LBRL, i 144.c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i 
cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen 
clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumentin a través de convenis 
interadministratius. 
 
Art. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya 
(ROAS), aprovat per mitjà del Decret 179/1995, de 13 de juny, que desplega el règim jurídic 
dels convenis interadministratius que poden subscriure els ens locals. 
 
La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Protocol.” 
 

Segon.-  Trametre electrònicament un exemplar d’aquest Protocol a tots els municipis 
de la província de Barcelona,  junt amb una comunicació del present acord.  
 
Tercer.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el present acord per a 
públic coneixement.  
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 
Servei de Programació 
 
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de dotze mil nou-cents quarant a-cinc euros amb vint-i-set 
cèntims (12.945,27) € a l'Ajuntament de Sant Joan d e Vilatorrada, 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 
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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 Sant Joan de Vilatorrada presentà en data 4 de setembre de 2014 
una sol·licitud d'un préstec de 95.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 95.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 95.000 € 
amb una subvenció d’import de 12.945,27 €, d’acord amb els terminis concedits per 
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

131/257 

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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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. 11876/2014, de data 11 de desembre de 2014, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

 A C O R D S 
 

Primer.-  Subvenir en un import de dotze mil nou-cents quaranta-cinc euros amb     
vint-i-set cèntims (12.945,27) € a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 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 de setembre 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 Sant Joan de Vilatorrada, 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. 
 

28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de trenta-nou mil quatre-cents  quinze euros amb    
noranta-dos cèntims (39.415,92) € a l'Ajuntament de  Sallent, 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). 
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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 Sallent presentà en data 3 de setembre de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 289.257,20 € 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 Sallent. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 289.257,20 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona    
289.257,20 € amb una subvenció d’import de 39.415,92 €, 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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. 11876/2014, de data 11 de desembre de 2014, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

 A C O R D S 
 

Primer.-  Subvenir en un import de trenta-nou mil quatre-cents quinze euros amb 
noranta-dos cèntims (39.415,92) € a l'Ajuntament de Sallent per subsidiar el préstec 
concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
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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 3 de setembre 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 Sallent, 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. 
 
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de vint-i-set mil nou-cents tr enta-quatre euros amb 
cinquanta-tres cèntims (27.934,53) €  a l'Ajuntamen t de la Torre de Claramunt, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadel l, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2014.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
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 
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de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de la Torre de Claramunt presentà en data 30 de juliol de 2014 una 
sol·licitud d'un préstec de 205.000 € 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 la Torre de Claramunt. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 205.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 205.000 € 
amb una subvenció d’import de 27.934,53 €, 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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. 11876/2014, de data 11 de desembre de 2014, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
 A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de vint-i-set mil nou-cents trenta-quatre euros amb 
cinquanta-tres cèntims (27.934,53) € a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt 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 de juliol 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 la Torre de Claramunt, 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. 
 
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, concedir una 
subvenció per import de seixanta-set mil quaranta-d os euros amb vuitanta-set 
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cèntims (67.042,87) € a l'Ajuntament de Taradell, a  l’objecte de subsidiar el  
préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inv ersions 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). 
 
L'Ajuntament de Taradell presentà en data 30 de juliol de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 763.078,39 € 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 Taradell. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import  763.078,39 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona    
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763.078,39 € amb una subvenció d’import de 67.042,87 €, 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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. 11876/2014, de data 11 de desembre de 2014, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
 A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de seixanta-set mil quaranta-dos euros amb     
vuitanta-set cèntims (67.042,87) € a l'Ajuntament de Taradell 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 de juliol 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 Taradell, 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. 
 
31.- 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 “Sentència Zona Verda i caldera bi omassa” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Calaf. - La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Calaf, presentada en data 
30/12/2013 per finançar la inversió “Sentència Zona Verda i caldera biomassa” 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 Calaf  
Actuació:  Sentència Zona Verda i caldera biomassa 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 100/2013 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
32.- 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 “Vestuaris piscina municipal” al 0 % d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Calaf.-  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 Calaf, presentada en data 
29/9/2014 per finançar la inversió “Vestuaris piscina municipal” 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 Calaf  
Actuació:  Vestuaris piscina municipal 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 103/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import vuitanta-un mil (81.000) €  per a finançar l’actuació local 
“Carrers Hospital i Pujolet” al 0% d’interès i a re tornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Cardona.-  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 Cardona, presentada en 
data 25/9/2014 per finançar la inversió “Carrers Hospital i Pujolet” 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 Cardona  
Actuació:  Carrers Hospital i Pujolet 
Import crèdit:  81.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 97/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-un 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.  
 
34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cinquanta-tres mil  (53.00 0) € per a finançar l’actuació 
local “Allotjaments protegits f. II/III” al 0% d’in terès i a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Cardona.-  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 Cardona, presentada en 
data 25/9/2014 per finançar la inversió “Allotjaments protegits f. II/III” 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 
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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 Cardona  
Actuació:  Allotjaments protegits f. II/III 
Import crèdit:  53.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 98/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta-tres 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.  
 
35.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import vuitanta-tres mil tres-cen ts vint-i-cinc euros amb trenta-
set cèntims (83.325,37) € per a finançar l’actuació  local “Camp futbol can 
Pahissa” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualit ats, a l’Ajuntament de Gualba.-  
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. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Gualba, presentada en data 
13/3/2014 per finançar la inversió “Camp futbol can Pahissa” 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 Gualba  
Actuació:  Camp futbol can Pahissa 
Import crèdit:  83.325,37 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 4/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-tres mil tres-cents vint-i-cinc 
euros amb trenta-set 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.  
 

36.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import  cent setanta-cinc mil  (1 75.000) € per a finançar 
l’actuació local “Pista CEIP Pau Casals” al 0% d’in terès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Montmeló.-  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 
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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 Montmeló, presentada en 
data 19/9/2014 per finançar la inversió “Pista CEIP Pau Casals” 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 Montmeló  
Actuació:  Pista CEIP Pau Casals 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 102/2014 

 
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.  
 
37.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent vint-i-cinc mil set-c ents cinquanta (125.750) € per a 
finançar l’actuació local “Inversions obres 2014” a l 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, a l’Ajuntament de Torelló.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

144/257 

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 Torelló, presentada en data 
6/10/2014 per finançar la inversió “Inversions obres 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 Torelló  
Actuació:  Inversions obres 2014 
Import crèdit:  125.750 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 96/2014 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-cinc mil set-cents cinquanta 
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.  
 
38.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import quaranta-nou mil dos-cents  cinquanta (49.250) € per a 
finançar l’actuació local “Inversions mobles 2014” al 0% d’interès i a retornar en 
5 anualitats, a l’Ajuntament de Torelló.-  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 Torelló, presentada en data 
6/10/2014 per finançar la inversió “Inversions mobles 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 Torelló  
Actuació:  Inversions mobles 2014 
Import crèdit:  49.250 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 95/2014 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-nou mil dos-cents cinquanta 
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.  
 
39.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import setanta-cinc mil (75.000) € per a finançar l’actuació local 
“POUM” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitat s, a l’Ajuntament de  
Torrelavit.-  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 Torrelavit, presentada en 
data 7/10/2014 per finançar la inversió “POUM” 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 
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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 Torrelavit  
Actuació:  POUM 
Import crèdit:  75.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 101/2014 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de 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.  
 
40.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, la desestimació de 
la petició de l’Ajuntament d’Alpens referent al can vi de destinació del préstec 
pont del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i V iure al Poble Mes.-  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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 28 de juny de 2012, aprovà 
el Pla de suport als municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, 
beneficiaris de subvencions atorgades en el marc del Programa Operatiu FEDER Viure 
al Poble i Viure al Poble Mes, mitjançant l’atorgament d’una línia de préstecs-pont que 
faciliti l’execució dels projectes subvencionats (BOPB 13.7.2012). 
 
L’Ajuntament d'Alpens presentà en data 01/08/2012 una sol·licitud d'una línia de 
préstecs-pont de 395.311 € per finançar despesa elegible. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona celebrada el dia 27 de setembre de 
2012 va aprovar l’atorgament  a l’Ajuntament d’Alpens d’una línia de préstecs-pont per 
import de 395.311 €. 
 
En data 19 d’octubre de 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Alpens i la Diputació de Barcelona en el qual es regulava la línia de 
préstec pont atorgada a aquest ajuntament en relació amb el programa operatiu 
d’intervenció comunitària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i Ocupació 
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de Catalunya per als Fons Estructurals 2007-2013 (FEDER 2007-2013)- Viure al 
Poble, Convocatòria 2009. 
 
L’Ajuntament d’Alpens ha disposat de la línia de préstecs-pont l’import de 252.106,75€, 
restant per disposar la quantitat de 143.204,25. 
 
En data 16 de setembre de 2014 l’Ajuntament d’Alpens presenta en el Registre 
General d’Entrada de la Diputació de Barcelona una petició per destinar 88.952,82 € 
corresponents a una part de l’import pendent de disposar de la seva línia de préstecs-
pont a l’actuació de “Millora del campanar d’Alpens per a visites”  inclosa dins del 
programa europeu Leader, Convocatòria 2010. 
 
Vist que el Pla de suport als municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona, beneficiaris de subvencions atorgades en el marc del Programa Operatiu 
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més, delimita com a beneficiaris per a la 
concessió de préstecs-pont a aquells ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona que hagin estat subvencionats en el marc de les convocatòries del 
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més. 
 
Vist que el conveni signat entre l’Ajuntament d’Alpens i la Diputació de Barcelona 
establia, com a condició per accedir a la línia de préstecs-pont, ser beneficiari de la 
convocatòria Viure al Poble -convocatòria 2009. 
 
Vist que els préstecs pont concedits a través  del Pla de suport als municipis de l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona, beneficiaris de subvencions atorgades en el 
marc del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més únicament es 
poden destinar a actuacions incloses dins d’aquest programa i, per tant, no es poden 
destinar a actuacions d’un altre programa europeu. 
 
Vista la condició segona del Pla de suport esmentat, la Junta de Govern és l’òrgan 
competent per adoptar les resolucions relatives a l’atorgament de la línia de préstec-
pont per a cada ens local, i per tant, resulta l’òrgan competent per a la resolució de 
qualsevol petició relativa als crèdits atorgats. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
ÚNIC.-  Desestimar la petició de l’Ajuntament d’Alpens en el sentit de destinar la 
quantitat de 88.952,82 procedents del préstec pont per finançar actuacions del 
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’actuació “Millora del 
campanar d’Alpens per a visites” inclosa dins del programa europeu Leader, 
Convocatòria 2010, per les raons adduïdes a la part expositiva. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
41.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, modificar el termini 
d’amortització, d’un a sis anys, dels fets econòmic s de la família morfològica 
“410101 Propietat intel·lectual”, per als fets dona ts d’alta durant l’exercici 2014 i 
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posteriors, corresponents a la cartografia topogràf ica digital urbana 1:1.000, el 
qual figura a la taula resum de les famílies morfol ògiques que acompanya el Tom 
I “Configuració” del Manual de gestió integral i de scentralitzat del patrimoni de 
la Diputació de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern el 21 de març de 
2002.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local sol·licità, en data 23 d’abril de 2014, la 
modificació del termini d’amortització dels fets econòmics de la família morfològica 
“410101 Propietat intel·lectual”, en allò relatiu a la cartografia topogràfica digital urbana 
1:1.000, en el sentit de passar el referit termini d’un a sis anys, atès que el programa 
d’actualitzacions periòdiques de tots els municipis menors de 20.000 habitants es 
realitza als sis anys d’antiguitat. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 21 de març de 2002 s’aprovà el Model i el 
Manual de gestió integral i descentralitzat del patrimoni de la Diputació de Barcelona 
integrat, entre d’altres, pel Tom I “Configuració” que recull la definició de les tipologies 
d’actius desenvolupades per a la Diputació de Barcelona, així com les dades i criteris 
associats, el qual conté la taula resum de les famílies morfològiques amb els seus 
comptes comptables, criteris i terminis d’amortització. 
 
En base al motiu exposat per l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local, l’Oficina de 
Patrimoni i Gestió Immobiliària creu oportú modificar el termini d’amortització dels fets 
econòmics de la família morfològica “410101 Propietat intel·lectual”, en allò relatiu a la 
cartografia topogràfica digital urbana 1:1.000, en el sentit de passar el referit termini 
d’un a sis anys, per als fets donats d’alta durant l’exercici 2014 i posteriors. 
 
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, 
ambdós de data 1 de setembre de 2014. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4.h) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments o 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 del següent 
 

ACORD 
 
Únic.-  Modificar el termini d’amortització d’un a sis anys dels fets econòmics de la 
família morfològica “410101 Propietat intel·lectual”, per als fets donats d’alta durant 
l’exercici 2014 i posteriors, corresponents a la cartografia topogràfica digital urbana 
1:1.000, el qual figura a la taula resum de les famílies morfològiques que acompanya 
el Tom I “Configuració” del Manual de gestió integral i descentralitzat del patrimoni de 
la Diputació de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern el 21 de març de 2002. 
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42.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar una 
addenda al conveni formalitzat entre la Diputació d e Barcelona i Càritas 
Diocesana de Barcelona, en data 25 de setembre de 2 013,  relatiu a la cessió d’ús 
de diversos habitatges, propietat de la Diputació d e Barcelona i/o de la Fundació 
Pública Casa de Caritat, per a impulsar un programa  d’habitatges per a persones 
en risc d’exclusió social.-  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: 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de juliol de 2013 s’aprovà la minuta d’un 
conveni a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús, a favor 
d’aquesta última, de diversos habitatges propietat de la Diputació de Barcelona i de la 
Fundació Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a 
persones en risc d’exclusió social. 
 
El referit conveni se signà el 25 de setembre de 2013 i, d’acord amb el pacte cinquè, 
aquest tindrà una vigència de quatre anys, a comptar des de la darrera data de la seva 
signatura, per tant, la seva vigència finalitzarà en data 24 de setembre de 2017. 
 
El pacte segon del conveni estableix que si durant la vigència d’aquest la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Pública Casa de Caritat disposen de més habitatges, podran 
ser també objecte de cessió, mitjançant la signatura d’una addenda. 
 
Actualment la Corporació disposa de tretze immobles susceptibles d’ésser inclosos en 
el Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social, per la qual cosa es 
creu oportú proposar l’aprovació d’una addenda al conveni de 25 de setembre de 
2013. 
 
Atès que s’han elaborat la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació 
Econòmica i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de 
data 18 de setembre de 2014. 
 
D’acord amb l’article 8 del Text refós dels Estatuts de la Fundació Pública Casa de 
Caritat, aprovats pel Ple de la Corporació el 25 de gener de 1996 i publicats al BOPB 
núm. 40, de 15 de febrer de 1996, s’encomana la gestió dels béns immobles d’aquesta 
Fundació a la Diputació de Barcelona. 
 
Segons l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les 
seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica per a disposar dels 
seus béns. 
 
Atès el que disposa l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de 
les administracions públiques, de caràcter bàsic, juntament amb els articles 203 i 219 
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 els articles 8 i 72 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en allò referent 
als principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials. 
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L’article 107 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques, de caràcter bàsic, en relació amb l’article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, admet 
l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de béns patrimonials quan la 
valoració de motivacions de caràcter social faci prevaler una rendibilitat social per 
damunt de la rendibilitat econòmica. 
 
L’article 8.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques, de caràcter no bàsic, vincula la gestió dels béns patrimonials al 
desenvolupament i execució de les diferents polítiques públiques en vigor i, en 
particular, al de la política d’habitatge, en coordinació amb les administracions 
públiques competents.  
 
Finalment, la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que 
els convenis que les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per la legislació 
específica i, si no n’hi ha, per les disposicions del capítol II del Títol IX en els aspectes 
en què sigui aplicable. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta en l’apartat 3.2.f) en 
concordança amb el 3.4.i) de la Refosa 1/2014 sobre 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 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar l’addenda al conveni signat el 25 de setembre de 2013 entre la 
Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús, a 
favor d’aquesta última, de diversos d’habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona 
i de la Fundació Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per 
a persones en risc d’exclusió social, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“ ADDENDA AL CONVENI, SIGNAT EL 25 DE SETEMBRE DE 201 3, ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CÀRITAS DIOCESANA DE BARCE LONA RELATIU A LA 
CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES PER A IMPULSAR UN PROGRAMA  D’HABITATGES 
PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada  
 
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, representada  
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de juliol de 2013 s’aprovà la minuta d’un 
conveni a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús, a favor 
d’aquesta última, de diversos habitatges propietat de la Diputació de Barcelona i de la 
Fundació Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a persones 
en risc d’exclusió social. 
 
II. El referit conveni se signà el 25 de setembre de 2013 i, d’acord amb el pacte cinquè, 
aquest tindrà una vigència de quatre anys, a comptar des de la darrera data de la seva 
signatura, per tant, la seva vigència finalitzarà el 24 de setembre de 2017. 
 
III. El pacte segon del conveni estableix que si durant la vigència d’aquest la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Pública Casa de Caritat disposen de més habitatges, podran ser 
també objecte de cessió, mitjançant la signatura d’una addenda. 
 
IV. Actualment la Corporació disposa de tretze immobles susceptibles d’ésser inclosos en el 
Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquesta addenda, d’acord amb el següent 

 
PACTE 

 
Únic.-  Incloure a l’annex al conveni, signat el 25 de setembre de 2013, entre la Diputació de 
Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús d’habitatges per a 
impulsar un Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social, els habitatges 
següents: 

 
 

Adreça Habitatge  Població Societat Sup. Útil 
(m2) 

BALUARD, 77 1r 2a BARCELONA Diputació de Barcelona 29,30 
BALUARD, 79 1r 1a BARCELONA Diputació de Barcelona 29,30 
MALLORCA, 554 1r 1a BARCELONA Casa de Caritat 59,90 
MALLORCA, 554 1r 2a BARCELONA Casa de Caritat 60,05 
MALLORCA, 554 3r 2a BARCELONA Casa de Caritat 60,05 
MARGARIT, 94b Baixos 1a BARCELONA Casa de Caritat 66,90 
MERCADERS, 16 2n BARCELONA Diputació de Barcelona 63,75 
SAGRERA,127 Ent. 1a BARCELONA Casa de Caritat 51,25 
SANT PERE MITJÀ, 52 Àtic BARCELONA Diputació de Barcelona 20,00 
TÁNGER, 24 3r 2a BARCELONA Casa de Caritat 49,01 
VILLARROEL, 8 2n 2a BARCELONA Casa de Caritat 75,00 
VILLARROEL, 8 3r 2a BARCELONA Casa de Caritat 75,00 
VILAMARÍ, 31 Ent. 2a BARCELONA Casa de Caritat 64,40 
 

I en prova de conformitat ambdues parts signen aquesta addenda, que s’estén per duplicat i 
a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Segon.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
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43.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, convalidar amb 
efectes d’1 de gener de 2013 a 31 d’octubre de 2014 , la pròrroga del conveni,  
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i la Fu ndació ACSAR, en data 18 de 
maig de 2006, amb la finalitat de cedir a aquesta l ’ús de l’immoble situat al carrer 
Portaferrissa, núm. 13, principal, de Barcelona.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
1. Antecedents  
 
La Fundació Pública Casa de Caritat és propietària d’un immoble situat a la planta 
principal de l’edifici del carrer Portaferrissa, número 13 bis, de Barcelona, que té 
naturalesa jurídica de bé patrimonial, que consta a l’inventari de Béns de la Corporació 
amb els codis d’actiu F000011 a nivell de terreny i F000866 a nivell d’edifici. 
 
D’acord amb l’art. 8 del Text Refós dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local 
Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest Organisme 
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió Immobiliària 
Patrimonial, que cal entendre referida a l’actual Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària. 
 
La Fundació “Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats, ACSAR” es va 
dirigir a la Diputació de Barcelona per tal de sol·licitar l’ocupació dels espais descrits per 
tal de desenvolupar les finalitats que té encomanades i realitzar les seves activitats. 
 
La referida fundació d’acord amb el certificat lliurat per la Direcció general de Dret i 
d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya figura inscrita en el Registre de 
Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2196. 
 
Aquesta fundació és una entitat integrada per dirigents del món social, cultural, polític i 
professional que té com objectiu promoure i prestigiar l’estatus de refugiat, contribuint a 
trobar polítiques de convivència en els barris afectats per la diversitat de cultures i 
l’origen de la seva població; tal i com es detalla en els seus estatuts té com objectius, 
entre d’altres: 
 

- La defensa i protecció dels drets de les persones que es veuen forçades a 
desplaçar-se, ja sigui com a refugiats o com immigrants. 

- L’estudi de la situació dels refugiats al món, Europa, Espanya i a Catalunya. 
- La creació i difusió d’un discurs social i polític. 
- La formació de tècnics municipals (de serveis socials, sanitaris, educatius, 

seguretat...) i de dirigents d’ONG. 
- La sensibilització de la societat catalana en especial del sector públic. La 

creació d’opinió pública. 
 
Totes aquestes finalitats són d’interès comú i redunden en benefici del conjunt dels 
ciutadans de la província de Barcelona i de la societat en general i d’una manera 
especial són beneficiaris d’aquesta Fundació tots els sol·licitants d’asil, els refugiats i 
immigrats, tots els professionals, tècnics i polítics que directa o indirectament es 
relacionen amb el tema del refugi i la immigració. 
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En data 18 de maig de 2006, es va formalitzar una minuta de conveni, aprovada per 
acord de la Junta de Govern de 16 de març de 2006, de cessió d’ús a favor de la 
Fundació ACSAR de l’immoble del carrer Portaferrissa núm. 13 bis, principal, pel 
termini inicial de quatre anys prorrogables de forma expressa per anys naturals. 
 
El pacte tercer de l’esmentat conveni preveu que una vegada finalitzat el període inicial, 
les parts podran acordar de forma expressa la pròrroga d’aquest conveni per anys 
naturals fins a un màxim de 10 anys. 
 
Per acord de la Junta de Govern de 29 d’abril de 2010 es va aprovar la primera  
pròrroga del conveni per al període comprès entre el 18 de maig de 2010 i el 17 de 
maig de 2011. 
 
Per acord de la Junta de Govern de 12 de maig de 2011 es va aprovar la segona 
pròrroga del conveni per al període comprès entre el 18 de maig de 2011 i el 17 de 
maig de 2012. 
 
I finalment, per decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, 
actualment Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, de 21 de maig de 
2012, es va aprovar una tercera pròrroga del conveni, per al període comprès entre el 
18 de maig i el 31 de desembre de 2012. 
 
2. Motivació de la proposta 
 
Des d’aquest moment, s’ha estat en converses amb l’esmentada entitat, per a la 
negociació i formalització d’un nou contracte d’arrendament, produint-se una pròrroga 
tàcita en haver-se consentit per part de la Corporació la continuïtat en la utilització dels 
espais per part de la fundació ACSAR, cosa que fa necessària la convalidació de la 
pròrroga del conveni de cessió d’ús de 18 de maig de 2006, a partir de l’1 de gener de 
2013 fins la signatura d’un nou contracte d’arrendament. 
 
En data 23 de desembre de 2013 la Fundació ACSAR va manifestar que el Patronat 
d’aquesta Fundació, en reunió celebrada el dia 20 de desembre de 2013, havia acordat 
continuar en els referits espais, així com formalitzar un contracte d’arrendament. 
  
En conseqüència, i degut a l’interès de la Fundació en utilitzar els esmentats espais, la 
Diputació de Barcelona en l’actualitat està tramitant un nou contracte d’arrendament 
que tindrà efectes des de l’1 de novembre de 2014. 
 
Així mateix i segons escrit de data 19 de juny de 2014 la Fundació ACSAR manifesta el 
seu compromís de fer efectiu el pagament de la contraprestació econòmica que resta 
pendent per al període de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de juliol de 2014, la qual, 
juntament amb les mensualitats d’agost, setembre i octubre ascendeix a la quantitat de 
20.861,06 €. 
 
Atès que s’han elaborat, la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació 
Econòmica i l’informe jurídic de l’Oficina de patrimoni i Gestió Immobiliària, de dates 15 
i 16 de setembre, respectivament. 
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Atès que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local confereix 
a les Diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de 
suport i col·laboracions amb altres entitats sense ànim de lucre, especialment en l’àmbit 
local, per a la consecució de finalitats d’interès comú. Aquesta voluntat ha quedat 
palesa en nombrosos acords i convenis, així com en diferents activitats realitzades per 
la pròpia Corporació.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona no contempla actualment la utilització d’aquest 
immoble per la realització de cap dels seus projectes propis d’actuació.  
 
3. Règim jurídic 
 
Atès el que disposa l’article 5 de la llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe 
de béns.  
 
Atès el que disposa l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de 
les Administracions Públiques, normativa bàsica, juntament amb els articles 203 i 219 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim de Catalunya, i els articles 8 i 72.1 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que respecta als 
principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials. 
 
Atès el que disposa l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni 
de les Administracions Públiques, normativa bàsica, que admet l’adjudicació directa 
per la singularitat de l’operació, requisit que s’acompleix ja que les finalitats de la 
Fundació ACSAR tal i com es detallen en els seus estatuts són d’interès per la 
Corporació, perquè aquestes redunden en benefici del conjunt dels ciutadans de la 
província de Barcelona, millorant la qualitat de vida de les persones amb necessitats 
socials i de les seves famílies. 
 
Atès l’article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació a la 
convalidació d’actes i l’article 57.3 que regula els efectes retroactius. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 f) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el 
BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 

ACORDS 
 

Primer.-  Convalidar, amb efectes des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 d’octubre de 
2014, l’aprovació de la prorroga del conveni de cessió d’ús, signat el 18 de maig de 
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2006 de l’immoble propietat de la Fundació Pública Casa Caritat situat al carrer 
Portaferrissa, número 13 bis principal, de Barcelona, a favor de la Fundació ACSAR. 
 
Segon.- Generar els rebuts de la quantitat pendent de pagament per part de la 
Fundació ACSAR que ascendeix a la quantia de 20.861,06 € corresponent al preu 
mensual de 948,23 € per 22 mensualitats per al període comprès entre l’1 de gener de 
2013 i al 31 d’octubre del 2014, que haurà de fer efectiva la Fundació ACSAR en el 
transcurs de tres anys a partir de la signatura del nou contracte d’arrendament en data 
1 de novembre de 2014.  
 
Tercer.-  Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  
 
Servei de Mercat de Treball 
 
44.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la liquidació 
i el tancament dels fons de prestació “Integració s ociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc del Catàleg de conce rtació 2013 del Pla  “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 21 de març de 2013, 
va aprovar el dictamen de concessió del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del 
Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Aquests fons es van concedir a 16 ens locals de la província de Barcelona que han 
subscrit conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la seva adhesió 
a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, per un import global de 550.000 €. Els fons 
es van calcular en base a l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les 
característiques socioeconòmiques d’un col·lectiu d’ens adherit al Protocol general del 
Pla de concertació.  
 
Atès que han transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació, que tots els 
ens beneficiaris han presentat la documentació justificativa, i que una vegada revisada, 
el Servei de Mercat de Treball ha tramitat el pagament dels ajuts, es proposa la 
liquidació i el tancament del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència per aprovar, liquidar i tancar els recursos consistents en 
fons de prestació, i en les Vicepresidències i Presidències delegades d’Àrea la seva 
proposta, tal com consta en els apartats 12.2 d) i 12.4 a) 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. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent 
 

ACORD 
 

Únic.-  Aprovar la liquidació i el tancament del recurs econòmic atorgat per la Junta de 
Govern d’aquesta Diputació en reunió de 21 de març de 2013 consistent en el fons de 
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del 
Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
45.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la liquidació 
i el tancament dels fons de prestació “Finançament dels serveis locals 
d’ocupació”, en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 21 de març de 2013, 
va aprovar el dictamen de concessió del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació” (ref. registral 99/13), en el marc 
de la convocatòria 2013 del Pla “Xarxa de Govern Local 2012-2015”. 
 
Aquests fons es van concedir a diversos ens locals de la província de Barcelona que 
han subscrit (ells o un ens instrumental d’aquests) conveni de col·laboració vigent amb 
la Diputació de Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia-aplicatiu 
XALOC. Els fons es van calcular en base a l’aplicació proporcional de criteris objectius 
que recullen les característiques socioeconòmiques d’un col·lectiu d’ens adherits al 
Protocol general del Pla de concertació. En total es van concedir fons a 82 ens locals 
per un import global d’1.944.974 €. 
 

El període d’execució de les actuacions subvencionades es va fixar entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2013 i el de justificació fins el 31 de març de 2014, d’acord amb 
els apartats 4.1. i 6.1 de l’acord cinquè de l’esmentat acord de concessió. 
 

Durant el període d’execució una de les entitats beneficiàries, el Consorci per la 
promoció dels municipis del Moianès, va presentar a la Diputació de Barcelona 
sol·licitud de pròrroga del termini d’execució fins el 30 d’abril de 2014, així com del de 
justificació fins el 30 de juny de 2014. Aquesta pròrroga es va aprovar per decret del 
president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de data 23 de 
desembre de 2013 (ref. registral 12193/13). 
 

Un cop finalitzades les actuacions, els ens locals beneficiaris van presentar la 
documentació justificativa de les actuacions objecte d’aquest recurs econòmic dins 
dels terminis establerts. Dues entitats van justificar per import inferior al mínim 
establert, per aquest motiu, es va reduir la subvenció concedida, d’acord amb el detall 
següent: 
 

Ens beneficiari NIF Codi XGL Aportació 
Diputació 

Import 
reducció 

Data aprovació 
decret reducció 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac XXXXXXXX 13/Y/90417 23.516,12 € 10.353,10 € 22/07/2014 

(ref. registral 6477/14) 
Ajuntament de Sant 
Joan Despí XXXXXXXX 13/Y/90437 27.420,60 € 3.770,70 € 03/07/2014 

(ref. registral 5637/14) 
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Atès que han transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació, que tots els 
ens beneficiaris han presentat la documentació justificativa, i que una vegada revisada, 
el Servei de Mercat de Treball ha tramitat el pagament dels ajuts, es proposa el 
tancament del fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació“, en el 
marc de la convocatòria 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència per aprovar, liquidar i tancar els recursos consistents en 
fons de prestació, i en les vicepresidències i presidències delegades d’Àrea la seva 
proposta, tal com consta en els apartat 12.2 d) i 12.4 a) 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 al BOPB de data 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent 
 

ACORD 
 

Únic.- Aprovar la liquidació i tancament del recurs econòmic concedit per la Junta de 
Govern d’aquesta Diputació en reunió de 21 de març de 2013 consistent en el fons de 
prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc del Catàleg de 
concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
46.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar l’addenda 
per a l’any 2014 al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a 
través de la Gerència de Serveis de Turisme, l’Ajun tament de Barcelona i el 
Consorci de Turisme de Barcelona, per a la promoció  turística de la Destinació  
denominada “ Barcelona: una oportunitat”.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències que li reconeixen els 
articles 36.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i 91.2 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis del seu àmbit territorial perquè puguin desenvolupar les competències locals. 
 

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a 
objectius generals, entre d’altres, la promoció turística de la província de Barcelona i 
està interessada en dur a terme aquesta promoció en estreta col·laboració amb 
Barcelona ciutat.  
 

La Diputació de Barcelona, per mitjà de la Gerència de Serveis de Turisme, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona, van iniciar un procés 
de col·laboració concretat en dos convenis que van ser vigents entre els anys 2008-
2009 i 2010-2011. Aquests convenis van permetre a les tres parts signants, cooperar a 
nivell de la promoció turística, la millora de l’oferta, la informació turística i la generació 
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de més coneixement sobre el turisme a la ciutat de Barcelona i  tot el seu entorn 
territorial, en especial, la costa de la província de Barcelona. 
 
L’any 2012 es va aprovar per Junta de Govern , en sessió ordinària de 31 de maig de 
2012, el conveni a signar entre l’ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de 
Barcelona i Diputació de Barcelona per a la promoció turística de la “Destinació 
Barcelona: una oportunitat”, entenent la Destinació Barcelona com una realitat turística 
d’alt potencial i valor, tant pel posicionament que té a nivell turístic la ciutat de 
Barcelona, com per la varietat i complementarietat del conjunt de l’oferta turística que 
hi ha al seu entorn. Aquest conveni es va signar el 5 de juliol de 2012 i té una vigència, 
d’acord amb el seu pacte desè, fins el 31 de desembre de 2015.  
 
D’acord amb el pacte setè de l’esmentat conveni, per als anys posteriors al de la 
signatura, és a dir, 2013, 2014 i 2015, Diputació de Barcelona acordarà amb el 
Consorci de Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, com a addenda al 
conveni, la relació d’accions i els imports del seu suport, així com la seva justificació.  
 
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.i.3) de la Refosa 1/2014, 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’addenda per a l’any 2014 al conveni de col·laboració vigent, signat 
el 5 de juliol de 2012 entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de 
Serveis de Turisme, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona, 
per a la promoció turística de la “Destinació Barcelona: una oportunitat”, d’acord amb 
el text que es transcriu a continuació: 

 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTA CIÓ DE 
BARCELONA, A TRAVÉS DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TU RISME, 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA PER 
A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA “DESTINACIÓ BARCELONA : UNA 
OPORTUNITAT”, ANY 2014 

 
REUNITS 
 
D’una banda, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident primer i P.D. 
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, I’l·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat, i facultat d’acord 
amb la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 
de desembre de 2013; assistit per la Secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16 de 
desembre de 2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/01/2014. 
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De l’altra, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per l’Il·lma Sra. Sònia Recasens i 
Alsina, Segona Tinent d’Alcalde, en virtut de l’Acord de la Comissió de Govern de data 4 de 
juliol de 2012 i assistida pel Secretari Delegat de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació Sr. 
Angel Pascual Oliva.  
 
I, de l’altra, el CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA, representat pel Sr. Joan 
Gaspart i Solves President del Comitè Executiu del Consorci. 

 
ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, l’any 2012 va aprovar per Junta de Govern , en sessió ordinària 
de 31 de maig de 2012, el conveni a signar entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de 
Turisme de Barcelona i Diputació de Barcelona per a la promoció turística de la “Destinació 
Barcelona: una oportunitat”, entenent la Destinació Barcelona com una realitat turística d’alt 
potencial i valor, tant pel posicionament que té a nivell turístic la ciutat de Barcelona, com 
per la varietat i complementarietat del conjunt de l’oferta turística que hi ha al seu entorn.  
 
En data 5 de juliol de 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci de Turisme de Barcelona (en endavant Turisme de Barcelona) per a la promoció 
turística de la “Destinació Barcelona: una oportunitat”, amb una vigència des de l’1 de gener 
de 2012 i fins el 31 de desembre de 2015.  
 
D’acord amb el pacte setè de l’esmentat conveni, per als anys posteriors al de la signatura, 
és a dir, 2013, 2014 i 2015, Diputació de Barcelona acordarà amb el Consorci de Turisme 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, com a addenda al conveni, la relació d’accions i 
els imports del seu suport, així com la seva justificació.  
 
La Diputació de Barcelona a través de l'àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, dóna suport i potencia la implantació i utilització de les tecnologies de la 
informació, i el desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions als ens municipals i 
organismes de la demarcació de Barcelona.  
 

PACTES 
 
COORDINACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ DESTINACIÓ BARCEL ONA.  
 
Amb l’objectiu de coordinar les accions acordades per les institucions en el conveni de la 
Destinació Barcelona, s’estableixen en el present document algunes indicacions bàsiques 
de com s’efectuarà la promoció turística. 

 
1. Aspectes previs . 

 
Les accions acordades són les recollides en l’annex del conveni, si bé es podran modificar 
en funció de noves propostes que puguin sorgir, sempre i quan es compti amb el vist-i-plau 
de totes les parts. 
 
A fi de poder lliurar material adequat en les diferents accions, es farà un intercanvi 
d’informació bàsica (documents en format electrònic per incorporar als respectius USB), 
s’acordarà la presència en els documents de presentació (fotografies, presència de vídeos, 
logotips, diapositives de presentació...) i es definiran els materials gràfics que podran 
acompanyar-la (30 tops, fulletons de productes, etc...) 
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Al retorn de cada acció de promoció es farà un breu informe en el que s’indicarà el resultat 
de la mateixa, i quan hi hagi interès per part de l’operador sempre que sigui possible, 
s’acompanyarà del resum dels contactes comercials. 

 
2. Accions de promoció : 

 
En reunions prèvies a la redacció d’aquest annex s’han establert les accions de promoció 
que estan definides en el Pla de Promoció 2014 de cada ens que poden ser d’interès 
d’ambdues institucions, i s’ha acordat quina serà la presència recomanada i quina és la 
despesa prevista i la imputable a cada entitat.  
 
A més, s’han proposat accions conjuntes noves, no previstes en els plans individuals, que 
es faran a benefici de tota la destinació, i en les que es farà una organització conjunta i es 
compartiran les despeses equitativament. 
 
Algunes activitats són pròpies de cada entitat, però també poden existir esdeveniments 
organitzats per tercers en els que s’acorda que una de les institucions representi a l’altra.  
 
Algunes de les accions poden no tenir assignada cap despesa però s’ha decidit incorporar-
les al quadre per tenir-les en consideració a nivell d’estratègia de promoció conjunta. 
En el quadre annex es detallen aquestes accions de promoció que estan agrupades en 
diferents categories: 

• Fires 
• Workshops i presentacions 
• Accions a públic final 
• Visites comercials 
• Fam, press i blogtrips. 
• Comunicació 
• Patrocinis 
• Web i xarxes socials 
• Programes 
 

En cada cas s’ha establert la despesa aproximada i la despesa aplicable, en funció de les 
possibilitats de participació i de la incidència de cada institució en l’esdeveniment. 

 
3. Organització de la OMT. 3rd Global Summit on Cit y Tourism .  

 
Les parts signants, conjuntament amb l’Agència Catalana de Turisme organitzaran el mes 
de desembre de 2014 aquesta cimera de l’Organització Mundial del Turisme centrada en el 
turisme urbà. En les temàtiques de l’esdeveniment s’inclourà el debat  sobre destinacions 
turístiques intel·ligents i responsables, el turisme a la ciutat i el seu entorn i els reptes de 
futur de les ciutats turístiques. 

 
4. Societat de la informació, la Comunicació i del Coneixement.  

 
La Diputació de Barcelona i Turisme de Barcelona, coincideixen en la necessitat de 
continuar ampliant la implantació de les eines tecnològiques per millorar el conjunt d'accions 
i serveis turístics que porten a terme. 
 
Amb l'objectiu de sumar els coneixements de les dues entitats, la Diputació de Barcelona 
posa a disposició de Turisme de Barcelona els serveis de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius per impulsar el desenvolupament de les eines 
tecnològiques i les xarxes socials. 
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COORDINACIÓ D’ESTUDIS, OFICINES I PRODUCTES. 
 

1. Àmbit del coneixement i intel·ligència Turística  de Barcelona i el seu entorn  
 

Es valoren de forma molt positiva els resultats de l’experiència acumulada en l’articulació i 
difusió del coneixement sobre l’oferta i la demanda turística de Barcelona i el seu entorn, a 
partir de la integració de la informació i les metodologies que desenvolupen l’Ajuntament de 
Barcelona, Turisme de Barcelona i la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació. 
 
Les parts continuen estan interessades en realitzar estudis de tendència de la demanda 
respecte de Barcelona i el seu entorn i accions de benchmarking que permetin investigar les 
bones pràctiques dutes a terme per altres destinacions turístiques internacionals de 
naturalesa similar i que puguin millorar la seva gestió, promoció i comunicació. 
 
Per tal de divulgar tots aquests coneixements, les parts es comprometen a organitzar 
conjuntament jornades, cursos o tallers, editar publicacions específiques o a través dels 
canals i portals corporatius. Les accions proposades per a 2014 són: 

 
a) Realització d’una publicació conjunta  que inclogui les principals dades i magnituds 

estadístiques de Barcelona i el seu entorn de l’any 2013, donant continuïtat a la 
publicació “Estadístiques de Turisme a Barcelona i Província 2011” realitzada de manera 
conjunta per primera vegada per Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona l’any 
2012. Aquesta publicació inclourà un fulletó “infogràfic” amb el resum gràfic de les 
principals dades de turisme de Barcelona i la província. 

 
b) Col·laboració entre les parts per incloure informació creuada de les principals magnituds 

turístiques de 2013 en les publicacions  – memòries anuals  respectives. 
 
c) Continuació de l’estudi "Enquesta a turistes de Costa de Barcelona” aprofitant la 

metodologia d'enquestació de turistes de la ciutat de Barcelona.  
 

Atès que aquesta enquesta segueix la mateixa metodologia que l’Enquesta a turistes a 
Barcelona, els informes resultants seran 2: un “Informe de resultats de l’enquesta a 
turistes de Costa Barcelona” i un “Informe conjunt de la Destinació Barcelona” (amb 
dades consolidades de l’Enquesta a turistes de Barcelona i l’Enquesta a turistes de 
Costa de Barcelona).  
 
El Departament d’Estudis d’Opinió – Gerència Adjunta de Projectes Estratègics de 
l’ajuntament de Barcelona assumeix la direcció tècnica de l’Enquesta a turistes de Costa 
de Barcelona a fi i efecte d’assegurar la complementarietat en l’anàlisi dels resultats 
estadístics amb l’enquesta que ja elabora la ciutat de Barcelona. D’aquesta manera en 
garanteix la comparabilitat de les dades i un mateix tractament estadístic i d’interpretació. 
 
L’ajuntament de Barcelona assumirà la contractació de serveis i/o personal per a la 
realització del treball de camp, del tractament estadístic, la interpretació de les dades i la 
realització dels informes. 

 
d) Intercanvi Benchmark . Atès el procés de reflexió conjunta sobre el concepte 

Destinació Barcelona o el Turisme a Barcelona i els seus entorns es proposa 
col·laborar entre les parts en el seguiment d’experiències similars on s’articula el 
turisme tenint en compte centres i territoris annexos en altres ciutats europees.  

 
Atès que part del contingut dels treballs té un interès compartit, les parts es comprometen a 
facilitar la participació de les altres parts en el procés d’elaboració i seguiment dels estudis i 
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accions acordades i a compartir la informació obtinguda en els treballs sense perjudici 
d’altres col·laboracions futures en aquest àmbit.  
 
Per altra banda l’Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona manifesten el seu interès en analitzar el fenomen de l’excursionisme o visitant de 
dia en l’àmbit territorial de la Destinació Barcelona tant pel que fa al seu volum com a la 
seva caracterització. 
 
Finalment, i amb l'objectiu d'ampliar l'abast territorial de l'estudi d'impacte econòmic de 
l'activitat turística a Barcelona 2012-2013 impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, tant 
Turisme de Barcelona com la Diputació de Barcelona seran convidats a incorporar-se en el 
seguiment dels seus resultats. 

 
2. Àmbit de Productes Turístics 
 
Incrementar la cartera de productes turístics de la província de Barcelona i millorar-ne el seu 
posicionament a la Bcnshop de Turisme de Barcelona.  
 
Per tal de millorar aquest àmbit es proposen les següents actuacions: 

 
a) WEB Barcelona Turisme. Es farà una proposta d’ordenació conjunta entre la Gerència 

de Serveis de Turisme de la Diputació i Turisme de Barcelona de l’apartat “A prop de 
Barcelona” de la web de Turisme de Barcelona. L’objectiu d’aquesta proposta serà 
millorar l’accés i la informació referent a les activitats, recursos i productes turístics que 
pot trobar el visitant i el ciutadà a prop de Barcelona.   

 
En aquest sentit s’estudiarà també l’organització de la informació de serveis turístics “a 
prop de Barcelona” de totes les altres web de Turisme de Barcelona que puguin contenir 
informació i/o productes al voltant de la ciutat : zoom in Barcelona, Barcelona acces, etc. 

 
b) BCN Shop. Els productes que s’incloguin en l’apartat “A prop de Barcelona” de la web 

de Turisme de Barcelona s’analitzaran de forma conjunta en una comissió tècnica 
paritària que validarà les propostes de productes presentades. Aquesta comissió 
treballarà en la redacció d’un protocol que permeti identificar els productes que 
presenten les característiques idònies per poder incorporar-se al portal.  La Diputació de 
Barcelona actuarà com a interlocutora amb Turisme de Barcelona pel que fa a la selecció 
de productes presentats des de territoris i/o empreses de la província de Barcelona que 
no siguin de la capital. 

 
A més d’aquests acords, les parts estudiaran la possibilitat d’incorporar productes “a prop 
de Barcelona” a la Barcelona Card que actualment comercialitza Turisme de Barcelona. 
També es fomentarà que les oficines de turisme de la xarxa provincial d’oficines pugui 
vendre productes de Turisme de Barcelona a través del seu portal web.  

  
3. Àmbit Oficines de Turisme i Informació Turística  

 
El sistema d’informació turística de la ciutat de Barcelona disposa de diferents punts 
d’atenció al visitant (Oficines, casetes d’informació, etc.) que configuren una important xarxa 
de contacte amb el turista. 
 
Analitzats aquests punts, la seva configuració i ubicació, com també les característiques del 
personal que les atén, les necessitats de la demanda i la possibilitat d’incorporar informació 
turística de la resta de la província de Barcelona  convé desenvolupar l’apartat d’Oficines de 
Turisme del conveni en el següents punts: 
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a) Oficina de turisme de la plaça de Catalunya 
 

• Turisme de Barcelona garantirà una atenció al visitant especialitzada en la informació 
turística de la província de Barcelona (BCN+) a través del seu personal. 

• L’Oficina de Turisme disposarà del material necessari per a una correcta atenció al 
visitant (publicacions, accés a internet, etc.). 

• A l’oficina es vendran també productes “A prop de Barcelona” ubicats a la BCN Shop. 
• La Gerència de Serveis de Turisme planificarà i executarà un Pla de Formació 

permanent del personal de Turisme de Barcelona que atengui l’oficina. Aquest pla 
inclourà sessions presencials i a distància, com també un calendari de viatges de 
familiarització pels recursos principals de la província. 

• Es reservarà una zona de dispensadors de material de promoció turística per a 
fulleteria de la província de Barcelona. La selecció del material que estarà en aquests 
dispensadors es realitzarà de forma conjunta entre Turisme de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona.  

• Del total de pantalles de promoció ubicades a la zona d’atenció de visitants es 
reservarà una d’elles a produccions de promoció de la província que facilitarà la 
pròpia Diputació de Barcelona. 

• En la retolació exterior de l’Oficina s’identificarà que també es pot trobar informació de 
la resta del territori provincial amb elements identificatius adients. 

• Es promourà l’ús del Gestor de Visitants que la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya facilita a totes les oficines de turisme homologades. 

 
b) Oficines de Turisme de l’Aeroport 

 

• Es vetllarà per la millora de la retolació dels punts d’atenció de les dues terminals per 
tal d’incorporar de forma correcte la imatge corporativa turística de la Diputació de 
Barcelona (BCN+) 

• Es proposarà al personal d’atenció dels punts d’informació la participació en les 
sessions i visites del pla formació sobre la província de Barcelona dissenyades per al 
personal del punt d’informació de la província de Barcelona a la plaça Catalunya. 

• Es realitzarà una selecció del material d’informació turística de la província de 
Barcelona més adient per a aquesta tipologia d’oficina que serà proveïda per la 
Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. 

• Es promourà l’ús del Gestor de Visitants que la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya facilita a totes les oficines de turisme homologades. 

 
c) Oficina de Turisme de Colón 

 
L’Oficina de Turisme de Colón es convertirà en un centre de promoció del vi de les 4 
denominacions de origen de la província de Barcelona: Penedès, Pla de Bages, Alella i 
Cava. Turisme de Barcelona tancarà els acords necessaris amb les respectives DO’s per a 
realitzar degustacions i venda de producte i garantirà una presència promocional 
d’aquestes. La Diputació de Barcelona contribuirà econòmicament en la inversió necessària 
per a l’adequació de l’espai. 

 
A més, en la zona d’informació turística es seguiran criteris similars a les oficines de 
l’aeroport pel que fa a formació de personal i distribució de material. 

 
d) Informació Turística de la província de Barcelona en esdeveniments a la ciutat 

 
Aprofitant els principals esdeveniments organitzats a la ciutat de Barcelona, Turisme de 
Barcelona i l’ajuntament de Barcelona facilitaran la distribució de material de promoció de la 
província en els diferents aparadors de promoció que tingui disponibles l’entitat en cada 
esdeveniment. 
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4. Condicions econòmiques  
 

Per a l’exercici 2014, la Diputació de Barcelona farà una aportació global màxima de tres-
cents trenta mil euros. Una part d’aquesta aportació, es farà al Consorci Turisme de 
Barcelona en un import màxim de dos-cents noranta mil (290.000)€ com a col·laboració en 
les diferents accions previstes en aquesta addenda. D’aquest import de dos-cents noranta 
mil euros, dos-cents mil són en concepte de promoció turística, i noranta mil  en concepte de 
creació i/o millora de serveis i/o productes turístics a Barcelona i el seu entorn territorial i 
coneixement qualitatiu del fenomen turístic de Barcelona i el seu entorn. El pagament i la 
justificació d’aquestes accions es realitzarà d’acord amb la següent previsió: un primer 
pagament a la signatura de l’addenda i contra la presentació de justificants, per una 
quantitat màxima de dos-cents disset mil cinc-cents (217.500) €: cent cinquanta mil per les 
accions de promoció i seixanta-set mil cinc-cents per la creació i/o millora de producte. El 
segon pagament, per les quantitats restants es farà en el moment de la seva justificació  que 
serà com a màxim el 31 de març de 2015. 
 
Per altra banda, la quantitat restant fins als tres-cents trenta mil euros, és a dir, la quantitat 
màxima de quaranta mil (40.000) € seran per l’ajuntament de Barcelona,  com a 
col·laboració en concepte de coneixement qualitatiu del fenomen turístic de Barcelona i el 
seu entorn. El pagament i la justificació d’aquesta col·laboració es realitzarà d’acord amb la 
següent previsió: un primer pagament a la signatura de l’addenda i contra la presentació de 
justificants, per una quantitat de trenta mil (30.000) €. El segon pagament, per la quantitat 
restant, es farà en el moment de la seva justificació que serà com a màxim el 31 de març de 
2015.  

 
ANNEX COORDINACIÓ D’ESTUDIS, OFICINES I PRODUCTES 2 014. APORTACIONS 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I A TURISME DE 
BARCELONA 

 

CONCEPTES ÀMBIT DEL 
CONVENI 

IMPORT A 
TRANSFERIR A 
L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA  

IMPORT A 
TRANSFERIR A 

TURISME DE 
BARCELONA 

IMPORT 
TOTAL 

Enquesta Turistes Costa 
Barcelona CONEIXEMENT 40.000 €    40.000 € 

Publicació Estadístiques 
Compartides (format petit 

CONEIXEMENT 

Publicació Estadístiques 
Compatides (format gran) 

CONEIXEMENT 
   10.000 €   10.000 € 

Accions de Benchmark CONEIXEMENT       -  € 

WEB Barcelona Turisme 
PRODUCTES 
TURÍSTICS 

     -  € 

BCN Shop 
PRODUCTES 
TURÍSTICS 

     -  € 

Oficina de Turisme de 
Plaça de Catalunya 

OFICINES DE 
TURISME I 

INFORMACIÓ 
TURÍSTICA 

Oficines de Turisme de 
l'Aeroport 

OFICINES DE 
TURISME I 

INFORMACIÓ 
TURÍSTICA 

    50.000 €  50.000 € 
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CONCEPTES ÀMBIT DEL 
CONVENI 

IMPORT A 
TRANSFERIR A 
L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA  

IMPORT A 
TRANSFERIR A 

TURISME DE 
BARCELONA 

IMPORT 
TOTAL 

Oficina de Turisme de 
Colon 

OFICINES DE 
TURISME I 

INFORMACIÓ 
TURÍSTICA 

  30.000 €  30.000 € 

Informació Turística de la 
província de Barcelona 
en esdeveniments a la 
ciutat 

    

TOTAL   40.000 € 90.000 €  130.000 €  
 

ACCIONS DE PROMOCIÓ INCLOSES EN CONVENI 
 

 FIRES       
 Nom de l'acció Lloc de l'acció Mercat Dates 

KIFT Almaty Kazajstan 23-25 abril 

D
B

 

IGTM Como Diversos 27-31 octubre 
City Fair ETOA Londres Gran Bretanya 16 Juny 
JATA Tòquio Àsia 25-28 setembre 
EIBTM - Presència DB L'Hospitalet de Llobregat Diversos 25-27 novembre 
Altres accions BCB - MICE       T

B
C

N
 

Presència a fires Premium Diversos Diversos   
 WORKSHOPS - PRESENTACIONS  
 Nom de l'acció Lloc de l'acció Mercat Dates 

Roadshow Alemanya Frankfurt, Munich, Düsseldorf     
Workshop BPCB  Barcelona   Tardor D

B
 

Roadshow UK Pendent de definir   Tardor 
Workshop USA Dallas, Houston, Charlotte Amèrica 20-22 maig 
Presentació USA Nova York Amèrica 1 juny 
Presentació Singapur Singapur Àsia 27-29 agost 
Presentació Japó Tòquio Àsia   T

B
C

N
 

Presentació Xina Beijing Àsia 25-26 setembre 

C
on

j 

Presentació Països Nòrdics Estocolm, Copenhague, Oslo Països Nòrdics Novembre 

 ACCIONS A PÚBLIC FINAL  
 Nom de l'acció Lloc de l'acció Mercat Dates 

Village Catalan Lyon França 15-18 maig 
Carpes a Barcelona Barcelona Catalunya Juny 
Fires Modernistes Terrassa, Barcelona, Canet Catalunya Maig, Setembre 
Museumsuferfest Frankfurt Alemanya 29-31 agost 
Vijazz, Cavatast, Temps de 
Vi 

Vilafranca, Sant Sadurní, 
Vilanova Catalunya Maig, juliol, 

octubre 

D
B

 

Esdeveniments esportius Diversos Catalunya Diversos 

T
B

C
N

 

Expat Day Barcelona Diversos mercats25 octubre 

 VISITES COMERCIALS  
 Nom de l'acció Lloc de l'acció Mercat Dates 

D
B

 

Benelux La Haya, Brussel.les Benelux Febrer - març 

Austria Vienna Àustria set-oct 

T
B

C
N

 

Holanda Rotterdam, Amsterdam Benelux juny 

C
on

j 

Visites comercials mercat rus Moscou, Sant Petersburg Rússia Maig - juny 
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 FAM, PRESS I BLOG TRIPS (*Pendent de confirmació amb Tures paña)   
 Nom de l'acció Lloc de l'acció Mercat Dates 

D
B

 

Golf Diversos Barcelona i 
comarques Alemanya   

Fam trip F1 Alemanya Diversos Barcelona i 
comarques Alemanya   

Fam trip GP Motos Japó Diversos Barcelona i 
comarques 

Japó   

Fam trip Costa Barcelona - 
Rússia 

Diversos Barcelona i 
comarques Rússia Setembre/octubre C

on
j 

Fam trip MICE Benelux i 
Nòrdics 

Diversos Barcelona i 
comarques 

Benelux i 
Nòrdics Octubre 

 

 COMUNICACIÓ       
 Nom de l'acció   Mercat Dates 

D
B

 

30 tops   Internacional   

Sales Guide   Internacional   
Guia de Restaurants   Internacional   
Publicació BCN Esports   Internacional   
Catàleg Wk USA   Amèrica   
Newsletter Barcelona és molt 
més operadors   Internacional Setembre 

/octubre 

T
B

C
N

 

Save the date   Internacional Desembre 
 PATROCINIS       
 Nom de l'acció Lloc de l'acció Mercat Dates 

Welcome Party EIBTM- 
participació DB L'Hospitalet de Llobregat Diversos 25-27 novembre 

T
B

C
N

 

Global Summit   Diversos   

 
Segon.-  Autoritzar i disposar una despesa de global de tres-cents trenta mil 
(330.000)€, que es distribuiran de la manera següent:  
 
− Per a accions de promoció, la quantitat de dos-cents mil (200.000)€, els quals 

aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30202/432A0/46700, del 
pressupost vigent de l’Oficina de Promoció Turística. 

 
− Per la creació i/o millora de serveis i/o productes turístics a Barcelona i el seu 

entorn territorial, i coneixement qualitatiu del fenomen turístic de Barcelona i el seu 
entorn, la quantitat de cent trenta mil (130.000)€, els quals 90.000 € aniran amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/432A1/46700 i 40.000 € aniran amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/432A1/46200, del pressupost vigent de 
l’Oficina Tècnica de Turisme. Aquesta despesa resta condicionada a l’aprovació de 
la modificació de crèdit corresponent i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
Tercer.-  Satisfer al Consorci de Turisme de Barcelona, amb NIF XXXXXXXXX, la 
quantitat de dos-cents noranta mil (290.000) € i quaranta mil (40.000) € a l’ajuntament 
de Barcelona, NIF  XXXXXXXXX, d’acord amb el punt quart de l’addenda al conveni.   
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de 
Turisme de Barcelona. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
R.C.C., en resolució de l’expedient núm. 2014/3924. - 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 09/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la senyora R.C.C. de data 6 de maig de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització  per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a 
la carretera BV-3008 al PK XXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Fonollosa (expedient núm. 2014/3924). 
 
En data 30/07/2014 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 R.C.C. en data 6 de maig 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'expresse n a continuació:   
 
- La construcció de l’accés es realitzarà d’acord amb els croquis que s’adjunten a la 

present autorització. L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions 
establertes a la figura “A” del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així 
mateix, les cunetes de la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a 
l’esmentat croquis. 

 
- 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. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

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

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

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

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 
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-  L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

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

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

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

 
- 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. 
 
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 R.C.C. 
en relació amb l’expedient número 2014/3924. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la senyora R.C.C., autorització 
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-3008 al PK XXX, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Fonollosa (expedient núm. 2014/3924), 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 a la senyora R.C.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Orís, en resolució de l’expedient nú m. 2014/3984.- La Junta, de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

172/257 

conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 13/05/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Orís de data 7 de maig de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització  a la carretera BV-4611 
del PK 0+070 al PK 0+090, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal d’Orís 
(expedient núm. 2014/3984). 
 
En data 30/07/2014 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'Orís en data 21 de juliol 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'expresse n a continuació:   
 
- 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. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- 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 

 

- 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.  

 

- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 
protegides de possibles impactes dels vehicles 

 

- L’accés a la parcel·la es farà per l’avinguda del Castell, fora de la BV-4611. Es 
tancarà l’accés a la carretera obert en el PK 0+090, al costat de la parcel·la, per 
evitar l’accessibilitat directa  a la carretera des de la parcel·la. 

 

  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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, 
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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'Orís en relació amb l’expedient número 2014/3984. 
 
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'Orís, autorització 
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d’obres d'urbanització a la carretera BV-4611 del PK 0+070 al PK 0+090, marge 
esquerre, tram urbà, al terme municipal d’Orís (expedient núm. 2014/3984), 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'Orís, amb domicili a efectes de 
notificacions a Orís (08573), avinguda del Castell, 2, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 

49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Can Gabarró Vell, S.C.P., en resolució de l’expedie nt núm. 2014/5098.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 

En data 13/06/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Can Gabarró Vell, S.C.P. de data 9 de juny de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la 
carretera BV-1031 al PK 5+580, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Rubió 
(expedient núm. 2014/5098). 
 

En data 01/08/2014 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 Can Gabarró Vell, S.C.P. en data 9 de juny 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:   
 

- El rètol serà un cartell fletxa indicant el nom de la casa i el pictograma corresponent  
a l’activitat que es realitza en ella. 

 

- El rètol s’instal·larà fora de la cuneta i el voral, i no traurà la visibilitat de l’accés. 
 

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

 

- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  
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  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i 
informatius. 
 

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

Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 Can 
Gabarró Vell, S.C.P. en relació amb l’expedient número 2014/5098. 
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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 Can Gabarró Vell, S.C.P., autorització 
d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-1031 al PK 5+580, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Rubió (expedient núm. 2014/5098), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
cartells indicatius i informatius.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Can Gabarró Vell, S.C.P., amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Font-rubí, en resolució de l’expedi ent núm. 2014/5308.-  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 18/06/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Font-rubí de data 11 de juny de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la carretera 
BP-2126 del PK 11+750 al PK 11+900, marge dret, tram urbà, al terme municipal de 
Font-rubí (expedient núm. 2014/5308). 
 
En data 29/07/2014 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 Font-rubí en data 11 de juny 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'expresse n a continuació:   
 
- 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. 

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

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
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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 
Ajuntament de Font-rubí en relació amb l’expedient número 2014/5308. 
 
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 Font-rubí, 
autorització d’obres d'urbanització, a la carretera BP-2126 del PK 11+750 al PK 
11+900, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Font-rubí (expedient núm. 
2014/5308), 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 Font-rubí, amb domicili a 
efectes de notificacions a Font-rubí (08736), Plaça Ajuntament, 1,  amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
51.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en resolució de  l’expedient núm. 2014/5575.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
En data 30/06/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat de data 30 de maig de 
2014 en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d’instal·lació 
temporal de rètols P-20 i R-301 (limitació 30 i 50), a la carretera BV-1201 al PK 1+000  
i al PK 1+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Olesa de 
Montserrat (expedient núm. 2014/5575). 
 
En data 15/07/2014 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'Olesa de Montserrat en data 30 de 
maig 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 
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sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- La senyalització temporal sol·licitada s’autoritza única i exclusivament pel dia 

31/10/2014 i el dia 1/11/2014. Finalitzat aquest període s’haurà de retirar i les 
condicions de la carretera i els seus elements funcionals seran les mateixes que 
abans de la instal·lació de la referida senyalització. 

 
- 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.  

 
- S’haurà d’informar al Servei Català de Trànsit de les restriccions i limitacions que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 
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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'Olesa de Montserrat en relació amb l’expedient número 2014/5575. 
 
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'Olesa de Montserrat, 
autorització d’obres d’instal·lació temporal de rètols P-20 i R-301 (limitació 30 i 50), a la 
carretera BV-1201 al PK 1+000 i al PK 1+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal d’Olesa de Montserrat (expedient núm. 2014/5575), 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'Olesa de Montserrat, amb 
domicili a efectes de notificacions a Olesa de Montserrat (08640), carrer Anselm Clavé, 
189, amb indicació dels recursos procedents. 
 
52.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Dosrius, en resolució de l’expedien t núm. 2014/5693.-  La Junta, 
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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 03/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Dosrius de data 22 de juny de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització per a l'actuació 
urgent i provisional als vials dels carrers a les unitats d'actuació UA XI-B i C de Can 
Canyamars, a la carretera BV-5101 del PK 0+260 al PK 0+405, ambdós marges, tram 
urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient núm. 2014/5693). 
 
En data 26/08/2014 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 Dosrius en data 22 de juny 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'expresse n a continuació:   
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

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

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la carretera i de tots els elements 

funcionals de la mateixa. 
 
- 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. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que, 

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

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

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- 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, 
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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.  

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

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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. 
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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 de Dosrius en relació amb l’expedient número 2014/5693. 
 
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 Dosrius, autorització 
d’obres d'urbanització per a l'actuació urgent i provisional als vials dels carrers a les 
unitats d'actuació UA XI-B i C de Can Canyamars, a la carretera BV-5101 del PK 
0+260 al PK 0+405, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Dosrius 
(expedient núm. 2014/5693), 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 Dosrius, amb domicili a efectes 
de notificacions a Dosrius (08319), carrer St. Antoni, 1, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
53.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Font-rubí, en resolució de l’expedi ent núm. 2014/5739.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 04/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Font-rubí de data 11 de juny de 2014 en el 
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qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètols 
informatius al terme municipal de Font-rubí a les carreteres: 
 

• BV-2127 al PK 6+700 i al PK 7+700, marge dret, tram no urbà. 
• BV-2151 al PK 3+420, marge dret, i al PK 3+780, marge esquerre, tram no urbà. 
• BP-2126 als PK 1+980, 4+800, 7+800, 9+720, 10+200 I 13+815, marge 

esquerre, tram no urbà. 
• BP-2126 als PK 8+260, 10+020, 15+025 i 15+485, marge dret, tram no urbà. 

 
En data 29/07/2014 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 Font-rubí en data 11 de juny 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:   
 
- 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. 

 
- Els rètols es situaran fora de la zona de domini públic, és a dir, a més de 3 m de 

l’aresta exterior de l’esplanació. 
 
- El rètols s’instal·laran de tal manera que els vehicles es puguin aturar fora 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. 

 
- 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. 
 
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 de Font-rubí en relació amb l’expedient número 2014/5739. 
 
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 Font-rubí, 
autorització d’obres d’instal·lació de rètols informatius al terme municipal de Font-rubí a 
les carreteres: 
 

• BV-2127 al PK 6+700 i al PK 7+700, marge dret, tram no urbà. 
• BV-2151 al PK 3+420, marge dret, i al PK 3+780, marge esquerre, tram no urbà. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

192/257 

• BP-2126 als PK 1+980, 4+800, 7+800, 9+720, 10+200 I 13+815, marge 
esquerre, tram no urbà. 

• BP-2126 als PK 8+260, 10+020, 15+025 i 15+485, marge dret, tram no urbà. 
 
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 Font-rubí, amb domicili a 
efectes de notificacions a Font-rubí (08736), Plaça de l'Ajuntament, 1, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
54.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
E.C.C., en resolució de l’expedient núm. 2014/5742. - La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 04/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la senyora E.C.C. de data 3 de juliol de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la 
carretera BV-2002 al PK XXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa 
Coloma de Cervelló (expedient núm. 2014/5742). 
 
En data 01/08/2014 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 E.C.C. en data 3 de juliol 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'expresse n a continuació:   
 
- 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. 
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- 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. 

 
- 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. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 
senyora E.C.C. en relació amb l’expedient número 2014/5742. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la senyora E.C.C., autorització 
d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-2002 al PK XXX, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló (expedient núm. 
2014/5742), 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 a la senyora E.C.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
55.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament  de Sant Cugat del Vallès, en resoluci ó de l’expedient núm. 
2014/6032.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
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En data 15/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de data 09 de juliol de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-
1462, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès de: 
 

• Condicionament d'accés existent, del PK 10+140 al PK 10+165. 
• Instal·lació de parada de bus, al PK 10+120. 

 
En data 19/08/2014 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 Cugat del Vallès en data 09 de 
juliol 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:   
 
Condicionament d'accés existent 
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. 
 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

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

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

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

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

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

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

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

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl afectat i 

s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres autoritzades. 
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- L’ampliació de l’accés no afectarà el sistema de drenatge actual de la carretera. 
 
- Les parts de la calçada de la carretera que restin deteriorades per les obres es 

reposaran amb una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent d’acord amb 
les instruccions tècniques que es donin des de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures. 

 
Instal·lació de parada de bus 

 
- La parada haurà de disposar de la visibilitat mínima corresponent a la distància 

d’aturada. 
 
- Els usuaris del transport hauran de poder accedir a la parada d’autobús amb les 

degudes condicions de seguretat. A tal efecte s’hauran d’habilitar els corresponents 
itineraris accessibles i segurs. 

 
- Es complirà amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

- 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. 
 
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 de Sant Cugat del Vallès en relació amb l’expedient número 2014/6032. 
 
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 Cugat del 
Vallès, autorització d’obres a la carretera BV-1462, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Cugat del Vallès de: 
 

• Condicionament d'accés existent, del PK 10+140 al PK 10+165. 
• Instal·lació de parada de bus, al PK 10+120. 

 
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 Cugat del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Cugat del Vallès (08172), Plaça de la Vila, 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
56.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en resolució de l’e xpedient núm. 2014/6143.-  La 
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Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 16/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Malgrat de Mar de data 11 de juliol de 2014 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de formigonat de bàculs i 
registres de la instal.lació elèctrica de la rotonda, a la carretera BV-6001 del PK 3+650 
al PK 3+750, ambdós marges i tall de carril, a la carretera BV-6001 del PK 3+650 al 
PK 3+750, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar 
(expedient núm. 2014/6143). 
 
En data 26/08/2014 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 Malgrat de Mar en data 11 de juliol 
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:   
 
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. 

- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos de la carretera 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. El paviment serà de mescla bituminosa en 
calent tipus AC16 SURF S 50/70. 

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

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
- 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. 

 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 
- 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 de Malgrat de Mar en relació amb l’expedient número 2014/6143. 
 
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 Malgrat de Mar, 
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autorització d’obres de formigonat de bàculs i registres de la instal.lació elèctrica de la 
rotonda, a la carretera BV-6001 del PK 3+650 al PK 3+750, ambdós marges i tall de 
carril, a la carretera BV-6001 del PK 3+650 al PK 3+750, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar (expedient núm. 2014/6143), 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 Malgrat de Mar, amb domicili a 
efectes de notificacions a Malgrat de Mar (08380), carrer Carme, 30, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
57.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Calaf, en resolució de l’expedient núm. 2014/6277.-  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 23/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Calaf de data 22 de juliol de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d’una rotonda al PK 
31+800 i de construcció d’una plataforma sobreelevada al PK 31+200, a la carretera 
N-141b, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Calaf (expedient núm. 
2014/6277). 
 
En data 01/08/2014 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 Calaf en data 22 de juliol 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'expresse n a continuació.  
 
Les obres s’executaran segons documentació presentada i tenint en compte les 
consideracions següents: 

 
- 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. 

 
- S’optimitzarà el número d’encreuaments de calçada, els quals s’intentarà que siguin 

el més perpendiculars possible a l’eix de la carretera. 
 
- Els registres de serveis aniran fora de calçada. 
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- La vegetació proposada no traurà visibilitat dels passos de vianants ni dificultarà els 
treballs de conservació de la carretera. 

 
- S’intentarà que la senyalització d’orientació no contingui més de 4 mencions, per tal 

que pugui ser llegida còmodament pels usuaris de la carretera. 
 
- 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 s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants de forma 

segura. 
 

Condicions dels encreuaments de calçada: 
 

- 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. 
 
- La rasa serà perpendicular a l'eix de la carretera. 
 
- 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. 
 

- 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. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

205/257 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 Calaf en relació amb l’expedient número 2014/6277. 
 
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 Calaf, autorització 
d’obres de construcció de rotonda al PK al PK 31+800 i de construcció d’una 
plataforma sobreelevada al PK 31+200, a la carretera N-141b, ambdós marges, tram 
urbà, al terme municipal de Calaf (expedient núm. 2014/6277), 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 Calaf, amb domicili a efectes de 
notificacions a Calaf (08280), Plaça Gran, 2, amb indicació dels recursos procedents. 
 
58.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
J.M.M., en resolució de l’expedient núm. 2014/6338. - La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
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Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 22/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. J.M.M. de data 21 de juliol de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la tala d'arbres, a la carretera N-141d del PK XXX al PK XXX, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova de Sau (expedient núm. 
2014/6338). 
 
En data 01/08/2014 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. J.M.M. en data 21 de juliol de 2014 i d’acord amb 
el que disposen els articles 80.2.b i 104.a  del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expresse n a continuació:   
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 

 

  Condicions generals 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
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 pel Sr. 
J.M.M. en relació amb l’expedient número 2014/6338. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.M.M., autorització per a la tala 
d'arbres, a la carretera N-141d del PK XXX al PK XXX, marge esquerre, tram no urbà, 
al terme municipal de Vilanova de Sau (expedient núm. 2014/6338), que s’hauran de 
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 

Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. J.M.M., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
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59.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
E.R.S., en resolució de l’expedient núm. 2014/6521. - 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 29/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. E.R.S. de data 25 de juliol de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, consistent 
en actuacions a l'embocadura segons croquis adjunt a la sol·licitud i instal·lació de 
tanca continuant la tanca arbustiva existent, a la carretera BV-5201z del PK XXX al   
PK XXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort 
(expedient núm. 2014/6521). 
 
En data 29/08/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. E.R.S. en data 25 de juliol de 2014 i d’acord amb 
el que disposen els articles 104e i 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'expresse n a continuació:   

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

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

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

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

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

 
-  El  tancament de l’accés estarà sempre fora de la zona de domini públic de la 

carretera i serà diàfan. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la finca i mai 
cap a la calçada de la carretera. 

 
- 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. 
 
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés. La 

continuació de la cuneta es mantindrà en bon estat de conservació. 
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- 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. 
 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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 pel Sr. 
E.R.S. en relació amb l’expedient número 2014/6521. 
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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, al Sr. E.R.S., autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, consistent en actuacions a l'embocadura segons 
croquis adjunt a la sol·licitud i instal·lació de tanca continuant la tanca arbustiva 
existent, a la carretera BV-5201z del PK XXX al PK XXX, marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort (expedient núm. 2014/6521), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 €, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. E.R.S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
60.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Calella, en resolució de l’expedien t núm. 2014/6760.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 20/08/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Calella de data 13 d'agost de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètols provisionals, 
a les carreteres: 
 

• BP-5002 al PK 1+600, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal d’Alella. 
• BV-5023 al PK 1+550, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 

Premià de Dalt. 
• B-502 als PK 1+386 i 2+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 

de Cabrera de Mar. 
• BV-5031 al PK 1+710, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 

Mataró. 
• BV-5033 al PK 1+025, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant 

Andreu de Llavaneres. 
• BV-5034 al PK 1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant 

Vicenç de Montalt. 
• BV-5128 al PK 27+070, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Pol de 

Mar.  
 
En data 29/08/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

214/257 

“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Calella en data 13 d'agost 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:   
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo en 2 hores des de la fi de l’activitat que s’hi 
indica. L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de 
conservació deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de 
seguretat viària o per perjudicar el servei que presta la carretera. 

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

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

 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 Calella en relació amb l’expedient número 2014/6760. 
 
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 Calella, autorització 
d’obres d’instal·lació de rètols provisionals, a les carreteres: 
 

• BP-5002 al PK 1+600, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal d’Alella. 
• BV-5023 al PK 1+550, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 

Premià de Dalt. 
• B-502 als PK 1+386 i 2+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 

de Cabrera de Mar. 
• BV-5031 al PK 1+710, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 

Mataró. 
• BV-5033 al PK 1+025, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant 

Andreu de Llavaneres. 
• BV-5034 al PK 1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant 

Vicenç de Montalt. 
• BV-5128 al PK 27+070, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Pol de 

Mar.  
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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 Calella, amb domicili a efectes 
de notificacions a Calella (08370), Plaça de l'Ajuntament, 9, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
61.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Pujalt, en resolució de l’expedient  núm. 2014/6779.-  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 08/08/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Pujalt de data 5 d'agost de 2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera B-102, del PK 0+470 al 
PK 0+495, tram no urbà, al terme municipal de Pujalt de: 
 

• Condicionament d'accés existent i aprofitament de la superfície com a zona 
d'aparcament, marge dret. 

• Condicionament de la llera del torrent, ambdós marges. 
• Construcció de mur i serveis associats a l'ús del Memorial, marge dret. 

 
En data 01/09/2014 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 Pujalt en data 05 d'agost de 2014 i 
d’acord amb el que disposen els articles 128.1, 82 i 83 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- 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. 

 
Condicionament de la llera del torrent 

 
- En cap cas es modificaran les condicions i característiques de la instal·lació 

preexistent.  
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Construcció de mur  i serveis associats a l’ús del Memorial 
 
- 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. 
 
- No és autoritzable la construcció davant de la línia d'edificació. 
 
Condicionament d'accés existent 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta. El tram afectat de la 

cuneta es mantindrà en bon estat de conservació. 
 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la 

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

 
- 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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

220/257 

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.” 

 
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 de Pujalt en relació amb l’expedient número 2014/6779. 
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Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Pujalt, autorització 
d’obres a la carretera B-102, del PK 0+470 al PK 0+495, tram no urbà, al terme 
municipal de Pujalt de: 
 

• Condicionament d'accés existent i aprofitament de la superfície com a zona 
d'aparcament, marge dret. 

• Condicionament de la llera del torrent, ambdós marges. 
• Construcció de mur i serveis associats a l'ús del Memorial, marge dret. 

 
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 Pujalt, amb domicili a efectes 
de notificacions a Pujalt (08282), carrer Sant Andreu, s/n, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
62.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de titul aritat d’una autorització 
d’obres a favor de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarr a, en resolució de l’expedient 
núm. 2014/2611.-  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 de juny de 2014, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a la senyora Y.R.G.  les obres d’instal·lació d’un mirall al 
punt quilomètric XXX de la carretera N-141g, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal d’Aguilar de Segarra (expedient número 2014/2611) que s’havien de dur a 
terme d’acord amb l’informe tècnic següent: 
 
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. Y.R.G. en data 4 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 mirall 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 el mirall autoritzat per variació de les característiques de la 
carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra causa.  
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  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En data 1 d’agost de 2014 l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra ha manifestat la seva 
voluntat d’assumir la titularitat de l’autorització atorgada a la senyora Y.R.G., atès que 
serà el citat Ajuntament qui s’encarregarà de la instal·lació del mirall. 
 
Atès que l’article 105.5 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres disposa que “l’autorització tindrà efectes mentre 
existeixi l’objecte determinant del seu atorgament i serà transmissible prèvia notificació 
del canvi de titularitat al servei territorial”. 
 
Atès que 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 en l’acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2014 es va aprovar 
una liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un import de 
50,63€ per emissió d’informes i tramitació d’expedients. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 6 de l’Ordenança Fiscal abans esmentada, l’Ajuntament 
d’Aguilar de Segarra 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. 
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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.- Estimar la sol·licitud de canvi de titularitat de l’autorització atorgada a la Sra. 
Y.R.G. per acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2014  (expedient 
2014/2611), a favor de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra.  
  
Segon.-  Anul·lar, en conseqüència, la liquidació de taxes per un import de 50,63 € per 
la tramitació d’informes i expedients. 
 
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 la Sra. Y.R.G., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, i a l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra, amb domicili a efectes de 
notificacions a Aguilar de Segarra (08289) Carrer del Raval, s/n, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
63.- Dictamen que proposa aprovar la renúncia d’una  autorització d’obres a favor 
de l’empresa Promoció Immobiliària Rosselló 24, SL,  en resolució de l’expedient  
núm. 2007/10694.-  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 25 de setembre de 2008, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a l’empresa Promoció Immobiliària Rosselló 24, S.L. les 
obres per a la construcció d’un accés sense girs a l’esquerra consistent en un carril de 
sortida paral·lel a la carretera fins la rotonda existent al punt quilomètric 2+360 a la 
carretera B-510, en els punt quilomètrics 2+015 al 2+242 i el 2+111, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient número 2007/10694). 
 
En el mateix acord de la Junta de Govern de data 25 de setembre de 2008 citat al 
paràgraf anterior es va aprovar una liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança 
Fiscal vigent, per un import de 48,08 € per l’emissió d’informes i tramitació 
d’expedients administratius en general i de 2.451,40 € per la concessió 
d’autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres d’urbanització, per metre 
lineal de longitud dels vials. 
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En escrit de data 5 de desembre de 2012, l’Ajuntament de Dosrius manifestà que per a 
l’execució de l’obra urbanitzadora era necessària la tramitació d’una divisió poligonal 
de la U.A. XVI, polígon industrial riera d’Argentona i que, les obres efectuades per la 
Generalitat de Catalunya a la pròpia carretera BV-510, condicionaven l’accés al 
polígon inicialment projectat i modificaven aspectes importants del mateix, motiu pel 
qual les obres no havien pogut ser realitzades. 
 
Com a conseqüència de les causes citades al paràgraf anterior, l’empresa Promoció 
Immobiliària Rosselló 24, S.L. no va executar les obres autoritzades, motiu pel qual 
sol·licita ara la devolució de les taxes satisfetes en data 10 d’octubre de 2008. 
 
Atès que l’article 90.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, estableix que tota 
persona interessada pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit 
per l’ordenament jurídic, pot renunciar als seus drets.  
 
Atès que, d’acord amb l’Ordenança Fiscal el desistiment o renúncia del sol·licitant 
comporten la liquidació d’una taxa per l’import a satisfer per emissió d’informes i 
tramitació d’expedients administratius en general. 
 
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.- Acceptar, pels motius expressats en la part expositiva de la present resolució, 
la renúncia de l’empresa Promocions Immobiliària Rosselló 24, S.L. a  l’autorització  
per a la construcció d’un accés sense girs a l’esquerra consistent en un carril de 
sortida paral·lel a la carretera fins la rotonda existent al punt quilomètric 2+360 a la 
carretera B-510, en els punt quilomètrics 2+015 al 2+242 i el 2+111, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient número 2007/10694). 
 
Segon.-  Anul·lar, en conseqüència, la liquidació de taxes per import de 2.451,40 € per 
la concessió d’autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres d’urbanització, 
per metre lineal de longitud dels vials. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’empresa Promocions Immobiliària Rosselló 
24, S.L., amb domicili a efectes de notificacions a XXX, amb indicació dels recursos 
procedents. 
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64.- Dictamen que proposa desestimar recurs de repo sició d’una autorització 
d’obres a favor del Sr. E.I.U., en resolució de l’e xpedient núm. 2013/4302.-  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: 
 
Mitjançant escrit de data 27 de maig de 2013, el senyor E.I.U. va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona autorització per a la instal·lació d’una parada de venda de 
fruita a la carretera BV-1201, punt quilomètric XXX, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Castellbisbal, autorització que li va ser concedida per acord de la 
Junta de Govern de data 25 de juliol de 2013 (expedient número 2013/4302). 
 
En la resolució esmentada al paràgraf anterior es va aprovar una liquidació de taxes, 
d’acord amb l’establert en l’Ordenança fiscal vigent, per import de 50,63 € per informe 
o expedient. 
 
En data 5 d’agost de 2013, s’intenta practicar la notificació de l’autorització atorgada 
en l’adreça facilitada pel senyor E.I.U. en la seva petició d’autorització, essent aquesta 
retornada per ser, segons manifesta el servei de correus, una adreça incorrecta. En 
data 12 de setembre de 2013 es practica correctament la notificació de l’autorització 
en una nova adreça facilitada pel propi senyor I. 
 
No havent-se satisfet l’import de les taxes esmentades, en data 1 d’abril de 2014  
l’Organisme de Gestió Tributària emet una carta de pagament del deute tributari 
pendent amb el 10% de recàrrec.  
 
Mitjançant escrit que ha tingut entrada al Registre de l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona en data 23 d’abril de 2014, el senyor E.I.U. interposa 
recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment rebuda al·legant que 
l’autorització li va ser atorgada amb 6 mesos de retard  un cop finalitzada la temporada 
de fruita. 
 
L’article 167.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, disposa que 
“contra la provisió de constrenyiment només seran admissibles els següents motius 
d’oposició: 
 
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. 
b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres 

causes de suspensió del procediment de recaptació. 
c) Falta de notificació de la liquidació. 
d) Anul·lació de la liquidació 
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la 

identificació del deutor o del deute constreta” 
 
Atès que els motius d’oposició tenen caràcter taxat i les al·legacions formulades pel 
senyor F.E. no es troben en cap dels supòsits previstos en l’article 167 de la Llei 
General Tributària. 
 

Atès el que disposa l’article 18 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic provincials de la Diputació de Barcelona. 
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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.-  Admetre a tràmit el recurs reposició presentat en data 22 d’abril de 2014 en 
l’Organisme de Gestió Tributària pel senyor E.I.U. contra la provisió de constrenyiment 
relativa a les taxes liquidades en l’expedient de concessió d’autorització per a la 
instal·lació d’una parada de venda de fruita a la carretera BV-1201, punt quilomètric 
XXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellbisbal, autorització 
que va ser concedida per acord de la Junta de Govern de data 25 de juliol de 2013 
(expedient número 2013/4302). 
 
Segon.- Desestimar íntegrament el recurs admès a tràmit al paràgraf anterior de 
conformitat amb els raonaments i motivacions que figuren a la part expositiva de la 
present resolució. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al senyor E.I.U., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
65.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
rectificació de l’aplicació pressupostària per al f inançament del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de les Franqueses de l Vallès sobre les obres del 
projecte de “Rotonda a la intersecció de la carrete ra BV-5151 amb el Camí Vell 
de Marata. T.m. Les Franqueses del Vallès”, que es va aprovar per acord adoptat 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona , en sessió celebrada el 25 
de setembre de 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, per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
en sessió ordinària celebrada en data 25 de setembre de 2014, es va aprovar el text 
de la minuta d‘un  conveni de col·laboració, a subscriure entre aquesta Diputació i 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb la finalitat de regular les obligacions 
derivades de l’execució de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la 
intersecció de la carretera BV-5151 amb el Camí Vell de Marata. T.m. Les Franqueses 
del Vallès” (Codi: 3119-PC-01). 
 
Atès que, segons la minuta del conveni aprovat per aquesta Diputació, l’import total de 
l’actuació objecte del conveni ha de ser de 648.613,91 EUR (IVA inclòs), amb el 
següent repartiment del seu cost entre ambdues parts: 
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 Total Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Cost (IVA inclòs) 648.613,91 €  566.427,10 € 82.186,81 € 
 
Atès que en virtut del Punt Segon del referit acord de la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació, es va acordar efectuar una retenció de crèdit per l’import total de l’actuació 
abans referit de 648.613,91 €, dels quals 566.427,10 €, corresponents al cost de 
l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/61106 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona del present exercici 2014 i la resta de 82.186,81 €, corresponen a 
l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104, 
condicionat a l’efectivitat de la corresponent modificació de crèdit. 
 
Atès que, de conformitat amb el tenor literal del Dictamen del referit acord adoptat per 
la Junta de Govern, estava previst que la despesa associada a aquest conveni 
s’hagués de finançar 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 Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera. 
 
Atès que, posteriorment, s’ha constatat que la referida despesa de 566.427,10 €, 
corresponent a la part de cofinançament a càrrec de la Diputació de l’actuació objecte 
del conveni, no es pot imputar amb càrrec a l’abans esmentada aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/61106 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de 2014, la qual està exclusivament reservada a inversions financerament 
sostenibles, en els termes previstos en la referida Disposició Addicional sisena de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, perquè no es podrà complir alguna de les 
condicions necessàries perquè aquestes obres siguin financerament sostenibles i, per 
aquest motiu, es considera procedent rectificar la imputació pressupostària de la 
susdita despesa que es va efectuar en virtut del referit acord de la Junta de Govern de 
25 de setembre de 2014, canviant la imputació de la retenció de crèdit per l’import 
corresponent a l’aportació de la Diputació de Barcelona de 566.427,10 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona del present exercici 2014, i així mateix, suprimir en el 
Pacte Cinquè del text del conveni la clàusula que diu que: “Les obres han d’estar 
finalitzades, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.” 
 
Atès que en quant les modificacions que es proposen només afecten a aspectes 
relatius als pactes de la Diputació de Barcelona i no es varien les estipulacions 
conveniades amb l’ajuntament no es considera necessari aprovar una addenda al 
conveni ja aprovat. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3. 4. i) 3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23/12/2013. 
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Vist el que es disposa a l’apartat 3. 4. i) 3) de l’esmentada Refosa 1/2014, pel que 
respecta a la competència que té la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per 
a l’aprovació de convenis específics per un import superior de 100.000 €.  
 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2014, el 
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda 
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Modificar, pels motius manifestats en la part expositiva de la present 
resolució, el punt Segon de l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió ordinària celebrada en data 25 de setembre de 2014, pel qual es 
va aprovar el text de la minuta de conveni de col·laboració, a subscriure entre la 
Diputació i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb l’objecte de l’execució de 
les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la intersecció de la carretera BV-5151 
amb el Camí Vell de Marata. T.m. Les Franqueses del Vallès”, referent al finançament 
de l’actuació objecte del conveni, en el sentit que on diu:  
 
(...) 
“Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 648.613,91 €, dels quals 566.427,10 €, 
corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/61106 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona del present exercici 2014 i la resta de 82.186,81 €, 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/61104, condicionat a l’efectivitat de la corresponent modificació de 
crèdit, amb les condicions assenyalades respecte a aquest punt en la part expositiva 
de la present resolució.”                                                                                               (...) 
 
ha de dir:  
(...)“Segon.- Retenir el crèdit per l’import total del cost de l’actuació objecte de conveni 
de 648.613,91 €, dels quals 566.427,10 € corresponents al cost de l’actuació assumit 
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014,  i la 
resta de 82.186,81 €, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/61104, tot això condicionat a l’efectivitat de les 
corresponents modificacions de crèdit.”                                                                      (...)  
Així mateix, respecte a la minuta de conveni que es va aprovar en la Junta de govern 
de 25 de setembre de 2014 es suprimeix en el Pacte Cinquè del text del conveni la 
clàusula que diu: 
 
“Les obres han d’estar finalitzades, com a màxim, el 30 d’octubre de 2015.” 
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i es modifica la clàusula segona del mateix conveni en el sentit de modificar l’aplicació 
pressupostària on queda imputada la despesa corresponent a l’aportació de la 
Diputació de Barcelona, amb el següent redactat: 
 
...” dels quals 566.427,10 € corresponents al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014…” 
 
Segon.-  Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, significant-li que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva 
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.  
 
66.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la minuta 
d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de R oda de Ter, dins del Pla 
”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’establ iment d’un marc formal de 
col·laboració, en ordre a la determinació de les ob ligacions respectives de 
cadascuna de les parts per a l’execució, per part d e l’Ajuntament, de les obres 
del “Projecte constructiu d’implantació de rotonda entre la carretera BV-5222 i la 
C-153. T.m. Roda de Ter”, i la definició de l’àmbit  de conservació i manteniment 
de les obres amb posterioritat a la seva execució.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
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. 
 
Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional 
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals 
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als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014, 
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”. 
 
Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei 
2/2014, de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la 
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria 
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles i que vagin 
assignades a municipis que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.  
 
Atès que mitjançant informe emès per la interventora de l’ens local destinatari s’ha 
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la 
LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular 
l’actuació objecte de la present resolució al règim de les inversions financeres 
sostenibles. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest ajut amb 
càrrec a l'aplicació del superàvit de l'exercici 2013 destinant a finançar inversions 
financerament sostenibles de conformitat amb la referida Disposició Addicional 6a. de 
la LOEPSF. 
 
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 
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 €. 
 
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. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de 
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” : 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Roda de Ter  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Projecte constructiu d’implantació de rotonda entre  la 
carretera BV-5222 i la C-153. T.M. Roda de Ter  

Codi XGL 14/X/112016 
Aportació de la Diputació 477.714,22 € 
Periodificació 2014 477.714,22 € 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “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: 
 

“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 RODA DE TER, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Jordi Serra i Macià, 
assistit per la secretària de l’ens, Sra. Montserrat Tintó i Gimbernat. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

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

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

necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris de 
la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament actuacions 
dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
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IV. Vist la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició addicional 
6a. a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les corporacions locals 
als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit pressupostari a l’anualitat 2014, 
d’acord amb la definició d’“inversió financerament sostenible”. 

 
V. Vist el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial decret llei 2/2014, 
de 21 de febrer, que conté una Disposició addicional 16a. que reconeix la possibilitat 
que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria positiu a finançar 
inversions considerades financerament sostenibles i que vagin assignades a municipis 
que reuneixin els requisits establerts a l’efecte.  

 
VI. Atès que mitjançant informe emès per la interventora de l’ens local destinatari s’ha 

acreditat el compliment dels requisits establerts a la 6ª de la LOEPSF per al destí del 
superàvit pressupostari, és voluntat de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la 
present resolució al règim de les inversions financeres sostenibles. 

 
VII. L’Ajuntament de Roda de Ter i la Diputació de Barcelona s’han compromès a 

preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Projecte constructiu d’implantació 
de rotonda entre la carretera BV-5222 i la C-153. T.M. Roda de Ter”, redactat per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat amb un PEC de 466.363,26 € 
(IVA inclòs). El repartiment per àmbits de titularitat de conservació i manteniment és de 
241.375,28 € (IVA inclòs) per l’Ajuntament de Roda de Ter i de 224.987,98 € (IVA 
inclòs) per la Diputació de Barcelona. 

 
VIII. L’objecte del projecte és millorar la seguretat viària, l’ accessibilitat i la mobilitat, 

aportant més importància als vianants i donant permeabilitat i seguretat als itineraris de 
vianants, millorant la qualitat urbana. 

 
IX. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 

concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha 
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser 
aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data ... 

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

PACTES 
 
1.  Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament de Roda de Ter i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

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

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Roda de Ter  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació Projecte constructiu d’implantació de rotonda entre  la 
carretera BV-5222 i la C-153. T.M. Roda de Ter 
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Codi XGL 14/X/112016 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “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.  
 

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

 
La prestació del següent suport: 

 

Classe de recurs  Ajut econòmic  
Aportació de la Diputació 477.714,22 € 
Periodificació 2014 477.714,22 € 

Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243 ....................  277.714,22 €      
G/50100/453A0/76242 ...................  200.000,00 € 

 

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

- 277.714,22 € amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement de preacord del Pla “Xarxa de 
Governs locals 2012-2015”. Aquesta aportació inclou les despeses d’ expropiació de les 
finques 2 i 4 (segons annex d’ocupacions del projecte) valorades en 52.726,24 €. 

- 200.000,00 €. corresponent al preacord de Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 

 
La Diputació de Barcelona serà l’ administració encarregada de contractar externament la 
direcció facultativa de les obres. Talment, s’encarregarà de la coordinació de seguretat i 
salut. 
 
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera 
BV-5222, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres 
competències concurrents, a l’Ajuntament de Roda de Ter l’execució de les obres 
contingudes al “Projecte constructiu d’implantació de rotonda entre la carretera BV-5222 i la 
C-153. T.M. Roda de Ter”, no tenint validesa l’autorització per l’execució d’altres treballs no 
inclosos en les actuacions detallades a l’esmentat Projecte, en quant a les obres executades 
en el tram de la carretera BV-5222. 

 
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 Roda de Ter serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del “Projecte constructiu d’implantació de rotonda entre la carretera 
BV-5222 i la C-153. T.M. Roda de Ter”, amb un PEC de 466.363,26 € (IVA inclòs). 
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L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Roda de Ter a l’execució de les obres és de 
quaranta-un mil tres-cents setanta-cinc euros amb v int-i-vuit cèntims (41.375,28) €. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà sobre 
l’aportació municipal, en el benentès que si aquesta baixa és superior a l’aportació 
municipal, la diferència s’aplicarà 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’ Obra, per tal que si 
fos necessari, serveixi per a cobrir les possibles desviacions sobrevingudes durant 
l’execució de les obres. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a 
càrrec de l’ Ajuntament de Roda de Ter. 
 
L’Ajuntament de Roda de Ter s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el 
“Projecte constructiu d’implantació de rotonda entre la carretera BV-5222 i la C-153. T.M. 
Roda de Ter”, un cop aprovat definitivament, i seguint les instruccions de la Direcció de les 
obres que contractarà la Diputació de Barcelona. 
 
L’Ajuntament de Roda de Ter durà a terme les expropiacions i les cessions dels terrenys 
d’acord amb el projecte definitivament aprovat i sempre que compti amb l’acceptació de 
l’Administració beneficiària, encara que la Diputació de Barcelona finançarà el cost de 
l’expropiació de les finques 2 i 4 valorades en 52.726,24 € (segons annex d’ocupacions del 
projecte). Talment, l’Ajuntament es farà càrrec del cost de l’expropiació de la finca 3. 

 
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, que no suposa cap increment respecte a les despeses actuals de 
manteniment. 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 

 
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les 
actuacions que l’integren. 

 
5.  Execució i justificació de despeses 

 
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari. 
 
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de 

2015, termini d’execució de l’actuació. 
 
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la 

Seu Electrònica de la Diputació. 
 
4. Amb la última justificació de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de la 

inversió, segons el model disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, subscrita per 
l’alcalde/essa o president/a i degudament informada per l’interventor/a de l’ens 
destinatari, en què es farà constar, entre d’altres, que l’obra subvencionada s’ha executat 
en la seva totalitat. 

 
5. 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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6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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 
 
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de 

justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de 
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista. 

 
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. 

 
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 destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 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 

 
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. 
 

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 del pagaments avançats i no justificats. 

 
11. Modificacions 

 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
12. Incompliment 

 
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. 

 
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 
 
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. 

 
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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 

238/257 

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. 
 
L’ Ajuntament demanarà a la Direcció General d’ Infraestructures de Mobilitat Terrestre 
depenent de la Generalitat de Catalunya com a titular de la carretera C-153 la corresponent 
autorització per l’execució de les obres abans de qualsevol actuació. 
 
Un cop finalitzades les obres del “Projecte Constructiu d’implantació de rotonda entre la 
carretera BV-5222 i la C-153. T.M. Roda de Ter, l’Ajuntament com a ens executor de les 
mateixes, gestionarà amb la Generalitat de Catalunya la recepció de les obres executades. 

 
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 executor material de les 
actuacions durant l’execució de les obres. 
 
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 quatre-cents setanta-set mil set-cents 
catorze euros amb vint-i-dos cèntims (477.714,22) €, que es farà efectiva amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A1/76243 277.714,22 € 
G/50100/453A0/76242 200.000,00 € 

 
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’Espais Naturals 
 
67.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el pla 
d’actuacions de les activitats de l’any 2014, relat iu al conveni formalitzat entre la 
Diputació de Barcelona i el Servei Meteorològic de Catalunya, per impulsar la 
instal·lació i desenvolupament del Centre de Referè ncia de la Meteorologia a 
Catalunya en el cim del Turó de l’Home del parc nat ural del Montseny, per import 
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de cent quaranta-nou mil cent vuitanta-dos euros am b noranta-dos cèntims 
(149.182,92)€.- 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 17 de desembre de 2013, es va signar un conveni de cooperació i 
col.laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i el Servei Meteorològic de 
Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, per impulsar la instal.lació i 
desenvolupament del centre de referència de la meteorologia a Catalunya en el cim 
del Turó de l’Home del Parc Natural del Montseny. 
 
Atès que en el pacte segon del conveni esmentat, relatiu als compromisos de les parts, 
s’estableix que aquests queden concretats en els programes anuals corresponents, 
contemplats en el pacte tercer del conveni. 
 
Atès que en el pacte tercer de l’esmentat conveni, relatiu al finançament i pagament, 
per tal de fer efectiu l’ajut que aporta la Diputació de Barcelona, la Comissió de 
Seguiment, prevista al pacte quart d’aquest conveni, aprovarà, per a l’any 2014, un 
programa d’actuacions, que determinarà les accions a dur a terme en compliment dels 
objectius d’aquest conveni, i que, per a l’any 2013, figura com annex a aquest conveni. 
En funció d’aquest programa, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona determinarà l’aportació prevista 
per a aquell any, segons disponibilitat pressupostària.  
 
Atès que en el mateix pacte tercer del conveni, per a l’any 2014, l’aportació es farà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària de l’any en curs, i prèvia aprovació del programa anual d’actuacions en 
el si de la Comissió de Seguiment, prevista en el pacte quart del present conveni. 
  
Atès que, un cop reunida la comissió de seguiment, en data 27 de maig de 2014, va 
acordar avaluar positivament el programa dut a terme durant l’any 2013 i 
conseqüentment, atorgar una aportació econòmica relativa a les actuacions de l’any 
2014 necessàries per tal de complir els objectius del conveni, i recollides en el pla 
d’actuacions, annex a aquest dictamen. 
 
Atès que per a l’any 2014, l’aportació que atorga la Diputació de Barcelona al Servei 
Meteorològic de Catalunya és de cent quaranta-nou mil cent vuitanta-dos euros amb 
noranta-dos cèntims. 
 
Atesa l’evidència d’objectius coincidents entre les parts implicades, aquestes 
consideren que existeix un interès recíproc per continuar col·laborant en impulsar la 
recuperació de l’Observatori del Turó de l’Home del Montseny. 
 
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c 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 que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, l’art. 303 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
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serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els 
articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
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 núm. 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 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’annex al Dictamen, relatiu al pla d’actuacions corresponent a les 
actuacions de l’any 2014, a realitzar dins del marc del conveni específic de cooperació 
i col.laboració entre la Diputació de Barcelona i el Servei Meteorològic de Catalunya, 
de la Generalitat de Catalunya, per impulsar la instal·lació i desenvolupament del 
centre de referència de la meteorologia a Catalunya en el Cim del Turó de l’Home del 
Parc Natural del Montseny. 
 
Segon.-  Autoritzar i disposar la quantitat de cent quaranta-nou mil cent vuitanta-dos 
euros amb noranta-dos cèntims (149.182,92) €, per tal de col·laborar en les despeses 
que es generin en el compliment dels objectius proposats, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària de l’any 2014: G/50400/173A0/75300. 
 
Tercer.-  Notificar al Servei Meteorològic de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya,  
la present resolució pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 

“ ANNEX AL DICTAMEN, DATA DE LA PROPOSTA 2 D’OCTUBRE DE 2014, REFERIT 
AL PLA D’ACTUACIONS PER A L’ANY 2014  
 

PLA D’ACTUACIONS 2014 
 

En base als pactes establerts en el conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre 
la Diputació de Barcelona i el Servei Meteorològic de Catalunya per impulsar la instal·lació i 
desenvolupament del Centre de Referència de la Meteorologia a Catalunya (CRMC) al cim 
del Turó de l’Home del Parc Natural del Montseny, els objectius i el pla de treball que es 
proposen per a l’any 2014 es concreten en les següent actuacions agrupades en tres 
àmbits: 
 
1r Àmbit: Redacció de Plans i Projectes 
 
Objectiu: realització del projecte executiu d’arquitectura, l’avaluació ambiental complerta, 
l’estudi i el projecte constructiu (amb avaluació ambiental) de l’arranjament del camí de 
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servei que connecta l’observatori amb el Puig Sesolles, sent d’ús exclusiu pels serveis del 
Parc Natural i del personal que treballa, el projecte executiu de les instal·lacions i el projecte 
d’arquitectura del paisatge.  
Pressupost: 78.531,42 € 
 
2n Àmbit: Estudis preliminars específics 
 
Objectiu: realitzar l’anàlisi del funcionament i dels projectes que es desenvolupen en altres 
observatoris de muntanya ubicats en espais protegits (benchmarking), dur a terme un pla de 
visites als observatoris analitzats, així com realitzar un estudi de freqüentació (potencial i 
acceptable) del cim del Turó de l’Home, un estudi d’integració paisatgística i el disseny de la 
mostra sobre la història de l’Observatori del Turó de l’Home i la seva importància en la 
meteorologia catalana. 
 
També es considera necessari un informe jurídic relatiu al règim urbanístic aplicable a les 
edificacions que conformaven l’Observatori meteorològic del Turó de l’Home, d’acord amb el 
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural del Montseny i 
determinació de l’instrument urbanístic i règim d’autorització necessaris per a la construcció 
del nou CRMC.  
Pressupost: 55.829,00 € 
 
3r Àmbit: Tasques de coordinació i supervisió 
 
Objectiu: Coordinació i supervisió tècnica de l’execució dels contractes d’assistències 
tècniques i projectes en la segona fase de Projecte Bàsic. 
Pressupost: 14.822,5 € 
 
Els compromisos de les parts en l’execució d’aquest pla d’actuacions 2014 es resumeixen 
en els següents punts:  

 
1. El Servei Meteorològic de Catalunya es responsabilitzarà de la direcció del projectes, 

estudis i treballs que s’hauran d’ajustar a les determinacions del Pla Especial del medi 
natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny i a les recomanacions de la 
Diputació de Barcelona, i col·laborarà en la difusió i publicació dels treballs realitzats. 

2. La Diputació de Barcelona, mitjançant d’Àrea de Territori i Sostenibilitat, facilitarà suport 
tècnic al SMC en aquest fase prèvia a la instal·lació del CRMC, i col·laborarà també en la 
difusió i publicació de les conclusions derivades d’aquesta fase. 

3. La Diputació de Barcelona es farà càrrec de les despeses econòmiques pressupostades 
en el present pla d’actuacions 2014. 

 
El pagament i la forma de justificació s’haurà de realitzar tal i com s’estableix en el pacte 
tercer del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Servei 
Meteorològic de Catalunya.”  

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
68.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar 
l’adjudicació a la Sra. Gemma Gual Duran, de la con tractació, per concessió 
administrativa, per gestionar el Centre d’Informaci ó d’Hortsavinyà i la masia Can 
Pica, propietat de la Diputació de Barcelona, al pa rc del 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: 
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Vist l’expedient de contractació de gestió de serveis públics, tramitat de forma ordinària 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, sota la modalitat de 
concessió administrativa, per a la gestió dels equipaments del Centre d’Informació 
d’Hortsavinyà i la masia Can Pica (actualment allotjament rural masia), propietat de la 
Diputació de Barcelona, i ubicats al sector d’Hortsavinyà, al municipi de Tordera, dins 
el parc del Montnegre i el Corredor, amb un pressupost de licitació mínim (inversió)  de 
mil vuitanta (1.080) € anuals, IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i 
ascendeix a la quantitat de dos-cents vint-i-sis euros amb vuitanta cèntims (226,80) €, 
el qual va ser aprovat per dictamen 210/14 de la Junta de Govern en sessió ordinària 
de data 8 de maig de 2014. 
 
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i en el Perfil de 
Contractant de la Diputació de Barcelona el 23 de maig de 2014. 
 
Atès que en data 17 de juny de 2014 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre núm 1, corresponent a la documentació 
administrativa de les persones següents:  

 
• Sra. Gemma Gual Duran 
• Sra. A.S.L. i Sra. V.N.E. 
 
Atès que en data 22 de juliol la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat,  va procedir a l’obertura del sobre 2 de criteris que depenen d’un judici 
de valor, donant lectura a continuació de la relació numerada de la documentació 
inclosa per la persona admesa. 
 
Vist l’informe de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor amb pluralitat 
de criteris emès per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de data 14 de juliol de 2014, la part que interessa del qual es reprodueix 
a continuació: 

 
“.../... 
 
En data 17 de juny de 2014 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, va 
procedir a l’obertura del sobre núm. 1, corresponent a la documentació administrativa de les 
següents persones:  

 
•  Sra. Gemma Gual Duran 
•  Sra. A.S.L. i Sra. V.N.E.  

 
En la mateixa data, 17 de juny de 2014, el Secretari de la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat requereix de les persones licitadores la següent informació: “Alta de 
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)”. Com a resultat d’aquest requeriment, queden 
excloses la Sra. V.N.E. per no haver presentat la documentació requerida i la Sra. A.S.L. per 
figurar com a data de l’alta de l’IAE el dia 18 de juny de 2014, situant-se fora del termini de 
presentació de les proposicions (13 de juny de 2014).   
  
En data 26 de juny de 2014 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat va 
procedir a l’obertura del sobre núm. 2 que conté la documentació dels criteris que depenen 
d’un judici de valor, corresponent a la persona admesa, Gemma Gual Duran.  
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Els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor d’aquest procediment obert 
recollits en el Plec de clàusules administratives particulars aprovat a l’efecte són els que tot 
seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla: 
 
Criteris que depenen d’un judici de valor (45%): (45 punts) 

 
1.1. Iniciatives o propostes d’activitat a desenvolupar a la masia Can Pica. La puntuació 

màxima per aquest criteri serà de fins a 22,5 punts, i es desglossarà amb la següent 
subpuntuació:  

 
a. Projecte d’explotació de la masia de Can Pica. Descripció acurada precisant els 

objectius, necessitats i recursos, desenvolupament de l’activitat/s, aspectes de 
qualitat, promoció i publicitat.----------------------------------------------------Fins a 10 punts. 

 
b. Compatibilitat i adequació del projecte a la normativa del parc (Pla Especial de 

Protecció del Medi Físic i del Paisatge de les Serres del Montnegre i el Corredor). 
També seran valorats positivament aquells aspectes del projecte que siguin 
concordants amb els principis de sostenibilitat dels recursos i el respecte pel medi 
ambient. ------------------------------------------------------------------------------- Fins a 4 punts. 

 
c. Estudi econòmic, es valorarà amb especial interès el balanç comptable, la 

perspectiva de negoci, la viabilitat i el finançament. ------------------------Fins a 6 punts. 
 
d. Pla d’explotació feixes de conreu, valorant especialment l’alternativa i rotació de 

conreu, el sistema de producció, la producció estimada i el destí de la       
producció.--------------------------------------------------------------------------- Fins a 2,5 punts. 

 
1.2. Projecte de gestió del Centre d’Informació d’Hortsavinyà i entorns. La puntuació 

màxima per aquest criteri serà de fins a 22,5 punts, i es desglossarà amb la següent 
subpuntuació:  

 
a) Projecte de funcionament del Centre d’Informació d’Hortsavinyà. Haurà d’incloure 

una proposta d’activitats d’educació ambiental relacionades amb el patrimoni natural 
i cultural del parc (zona del Montnegre) i amb la gestió sostenible dels recursos; 
especificant títol, tipus d’usuaris a qui va adreçada l’activitat i recursos necessaris 
per a dur-la a terme. També podrà contemplar totes aquelles activitats que en 
l’àmbit dels serveis puguin ser executades des del Centre d’Informació; en aquest 
cas, es farà una petita descripció de l’activitat i s’especificaran els recursos 
necessaris per a la seva execució.---------------------------------------------Fins a 10 punts. 

 
b) Programació (darrer nivell de concreció – guia didàctica per a la seva execució 

davant el grup receptor) corresponents a dues activitats d’educació ambiental  en 
l’àmbit de la sostenibilitat, la depuració de les aigües o l’ús d’energies      
renovables.---------------------------------------------------------------------------- Fins a 4 punts. 

 
c) Programació (darrer nivell de concreció – guia didàctica per a la seva execució 

davant el grup receptor) d’una activitat d’educació ambiental al voltant de l’itinerari 
de “Les alzines de can Portell” (variant de l’itinerari del mateix nom que compta amb 
elements adaptats per a persones amb discapacitat visual).------------- Fins a 2 punts. 

 
d) Projecte d’exposició (petit format) per a exhibició a les dependències de la planta 

baixa del Centre d’Informació (temàtica, continguts principals, elements visuals de 
suport i croquis de distribució). ------------------------------------------------ Fins a 3,5 punts. 
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e) Projecte de participació en esdeveniments organitzats a Tordera i altres municipis 
propers, en els àmbits de la cultura, el desenvolupament econòmic local o el 
patrimoni natural i d’acord amb els objectius del parc. Especificar: nom i        
temàtica de l’acte, qui organitza, dates, municipi, tipus de participació       
proposada.----------------------------------------------------------------------------- Fins a 3 punts. 

 
La valoració de l’oferta presentada per la persona admesa, Gemma Gual Duran, tenint en 
compte aquests criteris, és la següent: 

 
Iniciatives o propostes d’activitat a desenvolupar a la masia can Pica 

 
a) Projecte d’explotació de la masia can Pica 

 
Es presenta can Pica com a Allotjament Rural i Centre de Formació. Es fa una acurada 
descripció on figuren objectius, necessitats, relació d’activitats, aspectes de qualitat i 
promoció i publicitat. Destaca positivament la definició d’objectius en el sentit que denoten 
l’aprofitament de les oportunitats, el que suposa l’aprofundiment en les fortaleses de 
l’equipament i la millora de les febleses detectats. 
 
En general al llarg de la proposta, es posa de manifest un important domini dels  àmbits i 
sectors propis i concordants amb l’objecte del contracte. Es treuen a col·lació de manera 
reiterada iniciatives i projectes d’actualitat en els àmbits del turisme sostenible, l’agricultura  
ecològica o la restauració. Així, es fa esment per exemple al moviment Slowfood km0, la 
cooperativa de consum SomEnergia o la tècnica de permacultura en el conreu ecològic. 
 
També destaca positivament l’acurada planificació del sistema de qualitat del servei, tot 
fixant els elements clau per a la seva definició i els indicadors per al seu control i seguiment i 
que, en darrera instància, han d’informar del grau de satisfacció dels usuaris.  
 
Traspua la proposta un important dinamisme donada la gran quantitat d’iniciatives i noves 
idees a què es fa referència, en són exemple: desenvolupament d’una cuina de proximitat, 
trencament de l’estacionalitat en l’ocupació de l’equipament, conversió de la masia en una 
edificació sostenible, creació d’un jardí d’olors, oferta d’un servei de transport, etc.  
 
Es detecta una certa deficiència en el tractament del projecte com a activitat de negoci, tot 
dibuixant una interessant multiplicitat d’intencions i iniciatives de les que no s’observa la 
perspectiva d’activitat econòmica. En aquest mateix sentit, es troba a faltar el 
desenvolupament del vessant de l’equipament com a Centre de Formació (possibles 
usuaris, definició d’oferta, compatibilitat amb l’allotjament Rural, etc.).  
 
No figura en el projecte cap referència a les necessitats derivades de la corresponent 
legalització de l’activitat i que tenint en compte la pluralitat i diversificació que es planteja, 
hauria de ser un element a tenir present i esmentar.  
 
Puntuació: 8 

 
b) Compatibilitat i adequació del projecte a la normativa del parc i als  principis de 

sostenibilitat dels recursos i el respecte pel medi ambient 
 

Majoritàriament les activitats contemplades en el projecte són compatibles i adequades a la 
normativa del parc. No obstant això, alguna de les activitats proposades podrien no ser 
autoritzables d’acord al que estableix el text normatiu del Pla Especial i, per tant, no es 
valoren a efectes de puntuació.  
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D’altra part, l’adequació del projecte als principis de sostenibilitat i respecte pel medi natural 
es presenta elevada com ho posen de manifest algunes iniciatives com la instal·lació de 
plaques solars o aerogenerador per a l’obtenció d’energia o la referència als principis que 
inspiren la carta Europea de Turisme Sostenible.  

 
Puntuació: 3,5 

 
c) Estudi econòmic  

 
El balanç comptable no incorpora la part d’ingressos i despeses corresponents a la gestió 
de l’equipament d’Hortsavinyà. En absència d’aquesta dada, cal entendre que es preveu 
l’autosuficiència econòmica d’aquesta part del projecte, tal com sembla apuntar-se en 
l’apartat 1.4 (pàgina 30 de l’oferta) que proposa un seguit d’iniciatives “per fer el centre més 
sostenible econòmicament parlant” (sic). Des d’aquet punt de vista, cal valorar positivament 
la perspectiva de negoci del centre d’informació. 
 
Quant al balanç de can Pica, s’ajusta estrictament al de l’estudi econòmic del Plec i 
incorpora unes projeccions a la baixa i a l’alta basades en criteris objectius d’ocupació fruit 
de la comparació amb dades de l’IDESCAT. En aquest sentit, fa una mostra de realisme en 
tenir en compte la situació socioeconòmica actual, si bé no ho tradueix en una possible 
reducció de l’ocupació, sinó que hi fa front a base d’una política de congelació de preus dels 
serveis. 
 
En relació a la relació d’inversions que es preveu fer cal dir que el pressupost estimat per 
moltes de les actuacions és exageradament baix comparat amb preus de mercat, tot i que 
aquesta afirmació podria ser matisada si es conegués amb més detall la concreció 
d’aquestes actuacions. 
 
Sí que és important tenir en compte que en l’apartat 3.2 (pàgina 19 de l’oferta) diu que “es 
calcula que la meitat de l’import de les grans inversions les farà la Diputació” (sic), per la 
qual cosa es fa el càlcul d’amortització al doble dels anys de durada de la concessió. Cal 
deixar clar que aquest supòsit no consta en cap apartat del Plec ni està previst en els 
pressupostos de funcionament del parc. És cert que les grans inversions que es puguin fer 
en equipaments de la Xarxa de Parcs poden ser assumides, parcialment o total, per la 
pròpia Diputació de Barcelona, si es tracta d’una actuació permanent en les infraestructures 
(substitució de la xarxa de sanejament, per exemple, o rehabilitació d’una coberta en cas de 
sinistre, etc.). Però aquestes inversions en cap cas estan pactades a priori, i en qualsevol 
cas es durien a terme si les necessitats del servei ho requereixen i les disponibilitats 
econòmiques ho permeten. 
 
Finalment, pel que fa al finançament, els promotors manifesten ser solvents per fer front a la 
despesa que calgui. A tall de comentari, es troba a faltar l’esment a possibles ajuts de les 
administracions per aquest tipus d’activitats o, fins i tot, d’esbrinar opcions d’esponsorització 
per part del sector privat. 
 
Puntuació: 2 

 
d) Pla d’explotació de les feixes de conreu 

  
Es planteja una sectorització de les feixes que ajuda a l’ordenament de l’entorn i 
l’aprofitament gradual de les feixes. Es manifesta la voluntat d’establir conreu d’horta sota 
un sistema de producció ecològica, concretament permacultura.  
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No s’aprofundeix en la concreció de les tècniques de conreu (rotació, alternativa, sistema de 
reg, adobament, conreu protegit, etc.).  
 
S’explicita la voluntat d’utilitzar la producció per al subministrament de la cuina de 
l’equipament, però no es fa referència a la relació rendiments i necessitats.  
 
Es parla de la intenció de conrear safrà, però no es concreta cap aspecte pràctic sobre el 
conreu, ni la superfície destinada, les necessitats edàfiques i climàtiques, etc.  
  
Puntuació: 1 

 
1.2. Projecte de gestió del centre d’informació d’H ortsavinyà i entorns 

 
a) Projecte de funcionament del centre d’informació d’Hortsavinyà 

 
El projecte capta perfectament la idea i inquietuds que vol recollir el Plec de condicions al 
voltant del que ha de ser un equipament d’aquest tipus. Fet que s’observa en la  definició 
d’objectius i en el desplegament d’activitats i serveis associats. Destaca en aquest sentit el 
caràcter interpretatiu (elaboració de maqueta amb col·laboració amb els instituts d’educació 
secundària de la zona o la relació d’activitats en l’àmbit de l’educació ambiental proposada. 
També es valora molt positivament l’interès per obrir i projectar el centre d’informació cap a 
l’exterior, tot donant cabuda a exposicions de caràcter temporal promogudes per entitats del 
territori; fet que pot donar dinamisme a l’activitat de l’equipament i crear sinèrgies amb el 
mapa social del territori de què parla la proposta.  
 
Un altre aspecte positiu del projecte és la utilització polivalent de la sala de projecció de 
l’audiovisual, posant-la al servei d’altres activitats i agents. També es considera adequada i 
concordant amb els interessos del parc la proposta de creació d’itineraris georeferenciats i 
disponibles per a telèfons mòbils intel·ligents que puguin permetre l’autoguiatge sense 
necessitat d’instal·lació de senyalització sobre el territori.   
 
És important l’interès que mostra la proposta per la sostenibilitat econòmica de l’equipament 
que pren forma a través de l’establiment de propostes com “L’esmorzada al parc”, 
l’ampliació en l’oferta del servei de bar-vending actual o la revisió i elaboració d’un pla de 
marxandatge.   
 
Es troba a faltar fer esment a qüestions relatives als horaris de les activitats proposades en 
relació al calendari i horari del centre d’informació; així com al personal que aquestes 
requeririen.  
 
Pel que fa a les necessitats manquen aquells recursos corresponents a infraestructures i 
instal·lacions (la proposta limita la necessitat als materials didàctics).  
 
Puntuació: 8,5 

 
b) Programació de dues activitats d’educació ambiental en els àmbits de la sostenibilitat, la 

depuració d’aigües o l’ús d’energies renovables  
 

Plantejament correcte i ajustat al nivell de concreció requerit. La descripció resulta plausible 
i coherent, donant una idea clara del desenvolupament de l’activitat. La fitxa reflecteix 
adequadament els apartats a considerar; es troben a faltar,però, aspectes avaluatius, ràtios 
de grup, calendarització de l’oferta o l’ampliació de l’apartat de recursos a les 
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infraestructures i instal·lacions. El contingut de les activitats no és del tot concordant amb la 
temàtica plantejada en el Plec. 
 
Puntuació: 2,5 

 
c) Programació d’una activitat d’educació ambiental al voltant de l’itinerari de “Les alzines 

de can Portell” 
 

Exposició correcta i ajustada al nivell de concreció requerit. S’observa positiu el caràcter 
inclusiu de l’activitat. Es troba a faltar la utilització dels recursos de què disposa l’itinerari 
adaptats a persones amb deficiències visuals (plafons informatius en braller), com també fer 
esment al forn de calç o a la maqueta sobre el procés de carboneig.  
 
 Puntuació: 1 

 
d) Projecte d’exposició (petit format) a les dependències de la planta baixa  

  
El projecte contempla tots els ítems requerits. Sorprèn i agrada la senzillesa i claredat del 
plantejament; així com la idoneïtat de l’elecció de la temàtica i el tractament que es dóna al 
conjunt, entre l’antagonia i la complementarietat i que tot plegat proporciona una mirada de 
conjunt.   
 
Puntuació: 3,5 

 
e) Projecte de participació en esdeveniments organitzats a Tordera i altres municipis 

propers 
 

Es capta correctament la idea del plec de condicions, tot i què no es fa una feina de 
prospecció als municipis propers. D’altra banda, alguna de les propostes posa de manifest 
desconeixement de serveis que actualment s’estan duent a terme en col·laboració amb 
l’ajuntament de Tordera. Pel que fa a la caracterització de la participació es considera 
massa genèrica (educació ambiental) o poc innovadora (informació presencial). 
 
Puntuació: 1,5 
 
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per les 
persones admeses és el següent: 

 

Criteris que depenen d’un judici de valor (fins a 4 5 punts) Punts 
1.1. Iniciatives o propostes d’activitat a desenvol upar a la masia can Pica 14,5 
a) Projecte d’explotació de la masia can Pica 8 
b) Compatibilitat i adequació del projecte a la normativa del parc i als principis 

se sostenibilitat dels recursos i el respecte pel medi natural 3,5 

c) Estudi econòmic 2 
d) Pla d’explotació de les feixes de conreu 1 
1.2. Projecte de gestió del centre d’informació d’H ortsavinyà i entorns 17 
a) Projecte de funcionament del centre d’informació d’Hortsavinyà  8,5 
b) Programació de dues activitats d’educació ambiental en els àmbits de la 

sostenibilitat, la depuració de les aigües o l’ús d’energies renovables  
2,5 

c) Programació activitat d’educació ambiental al voltant de l’itinerari de “Les 
alzines de can Portell” 

1 

d) Projecte d’exposició (petit format) a les dependències de la planta baixa  3,5 
e) Projecte de participació en esdeveniments organitzats a Tordera i altres 

municipis propers 
1,5 

Total puntuació:  31,5 
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CONCLUSIÓ  
 
Analitzada la documentació corresponent a l’única oferta rebuda i admesa, i d’acord amb els 
criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor contemplats a la clàusula 2.5) apartat 
1. del Plec d’Explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars, 
es valora positivament l’esmentada oferta ja que ofereix una molt correcta proposta de 
funcionament dels dos equipaments i una apropiada adequació als interessos i objectius del 
parc, tant pel que fa al plantejament general com a les propostes que suposarien millores en 
la seva gestió i funcionament.  
 
Així doncs, els tècnics que sotasignen emeten una valoració positiva de l’oferta presentada 
per la Sra. Gemma Gual Duran  amb NIF núm. XXXXXXXXX, per a gestionar el centre 
d'informació d'Hortsavinyà i la masia can Pica al Parc del Montnegre i el Corredor. 
 
.../...” 

 
Atès que en data 29 de juliol de 2014 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, va procedir a l’elevació de l’informe sobre els criteris de judici de valor 
amb pluralitat de criteris, a continuació va procedir a l’obertura del sobre núm. 3 
corresponent als criteris avaluables de forma automàtica de l’única persona admesa, i 
per últim, en la mateixa sessió, la Mesa va procedir a proposar l’adjudicació a la seva 
oferta, per ser l’única proposició presentada en temps i forma d’acord amb el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 
150 i del 157 al 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència. 
 
Atès que el Ple de Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.1.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 al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a 
la Junta de Govern que, per delegació del Ple, adopti els següents  
 

A C O R D S  
 

Primer.-   Adjudicar, de conformitat amb la proposta d’adjudicació de la Mesa de 
Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 29 de juliol de 2014, la 
contractació no harmonitzada relativa a la gestió de serveis públics, sota la modalitat 
de concessió administrativa, per a la gestió dels equipaments del Centre d’Informació 
d’Hortsavinyà i la masia Can Pica (actualment allotjament rural masia), propietat de la 
Diputació de Barcelona dins el parc del Montnegre i el Corredor a la Sra. GEMMA 
GUAL DURAN, amb NIF XXXXXXXXX, per un preu tipus de licitació (inversió) de dos 
mil (2.000) € anuals amb IVA exclòs, d’acord amb la seva oferta. Aquesta quantitat, el 
concessionari l’haurà d’invertir directament en els equipaments i els seus entorns en 
conceptes acordats prèviament amb l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals s’hauran 
d’aportar documents justificatius de les despeses, una vegada iniciada l’activitat 
prevista per a l’1 d’octubre de 2014. 
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Segon.-   Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a 
l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a les persones que han pres part en el 
procediment de contractació. 
 
Quart.-  Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Cinquè.-  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona i en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
69.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar 
l’adjudicació a l’Associació Catalana de Cases de C olònies, de la contractació, 
per concessió administrativa, per gestionar els equ ipaments de l’Escola de 
Natura de les Codines i el campament juvenil de la Devesa de les Codines, 
propietat de la Diputació de Barcelona, al parc del  Castell de Montesquiu.-  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: 
 
Vist l’expedient de contractació de gestió de serveis públics, tramitat de forma ordinària 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, sota la modalitat de 
concessió administrativa, per a la gestió dels equipaments de l’Escola de Natura de les 
Codines i el campament juvenil de la Devesa de les Codines, propietat de la Diputació 
de Barcelona i ubicats al parc del Castell de Montesquiu, amb un pressupost de 
licitació mínim (inversió) de tres mil (3.000) € anuals, d’acord amb l’article 7.9è de la 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora de l’impost sobre el valor afegit, la 
inversió d’aquesta concessió administrativa no està subjecte a l’IVA, el qual va ser 
aprovat per dictamen 264/14 de la Junta de Govern en sessió ordinària de data 29 de 
maig de 2014. 
 
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i en el Perfil de 
Contractant de la Diputació de Barcelona el 13 de juny de 2014. 
 
Atès que en data 15 de juliol de 2014 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre núm 1, corresponent a la documentació 
administrativa de l’empresa següent:  
 
• Associació Catalana de Cases de Colònies 
 
Atès que en data 22 de juliol la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat,  va procedir a l’obertura del sobre 2 de criteris que depenen d’un judici 
de valor, donant lectura a continuació de la relació numerada de la documentació 
inclosa per la empresa admesa. 
 
Atès que en data 29 de juliol de 2014 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, va procedir a l’elevació de l’informe sobre els criteris de judici de valor 
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amb pluralitat de criteris, a continuació va procedir a l’obertura del sobre núm. 3 
corresponent als criteris avaluables de forma automàtica de l’única empresa admesa, i 
per últim, en la mateixa sessió, la Mesa va procedir a proposar l’adjudicació a la seva 
oferta, per ser l’única proposició presentada en temps i forma d’acord amb el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
Vist l’informe de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor amb pluralitat 
de criteris emès per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de data 25 de juliol de 2014, la part que interessa del qual es reprodueix 
a continuació: 
 

“.../... 
 
La data d’obertura  del sobre 1 (documentació administrativa) va tenir lloc el 15 de juliol de 
2014. La data d’obertura del sobre 2 (documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació 
que depenen d'un judici de valor) va tenir lloc el dia 22 de juliol de 2014.  
 
Tal com estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula aquest 
contracte, el procediment d’adjudicació és “obert amb més d’un criteri de valoració”. Així 
doncs la valoració de la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen 
d’un judici de valor (48%), de conformitat amb la clàusula 1.11) del “ PLEC D’EXPLOTACIÓ 
I DE CONDICIONS TÈCNIQUES, ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES PARTICULARS 
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVIS PÚBLICS DE LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER GESTIONAR ELS EQUIPAMENTS DE L’ESCOLA 
DE NATURA DE LES CODINES I EL CAMPAMENT JUVENIL DE LA DEVESA DE LES 
CODINES DEL PARC DEL CASETLL DE MONTESQUIU”, s’exposen a continuació.  
 
Ofertes objecte de valoració  
 
Dins del termini establert a l’anunci del BOPB, s’ha presentat una oferta: 

 
- Associació Catalana de Cases de Colònies 

 
Atès que l’empresa ha acreditat els requisits que estableix la  clàusula 1.10 del Plec, 
aquesta oferta és objecte de valoració en aquest informe. 
 
Valoració de l’oferta  
 
A continuació es valoren els aspectes que depenen d’un judici i que, d’acord, amb el Plec, 
poden sumar un màxim de 48 punts (un 48% de la puntuació total), inclosos en la 
documentació del sobre n. 2 de l’oferta i distribuïts de la següent manera: 
 
Elaboració d’un projecte de gestió i explotació de l’equipament d’acord amb el contingut 
mínim assenyalat en la clàusula 2.1 del present plec de clàusules precisant l’acció educativa 
i objectius, desglossat en els àmbits següents: (Puntuació fins a 30 punts) 

 
- Proposta d’un programa educatiu específic a les escoles de l’àmbit 

territorial del Parc i un programa educatiu general als grups escolars, que 
es complementi amb la seva formació curricular, es tindrà en compte 
amb especial interès la inserció dels objectius en el currículum escolar de 
primària i secundària, la programació d’activitats que posin en valor els 
recursos naturals i culturals del territori i l’establiment de mecanismes 
d’avaluació dels resultats (fins a 5 punts) 
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En general la proposta conté una bona descripció i presentació dels objectius generals  i del 
seu marc ideològic. Defineix objectius generals per a tots els àmbits: educatiu, lleure i adults 
i inclou, dins dels objectius, la integració territorial com un criteri bàsic. 
 
Formula, doncs,  objectius específics per a aquest programa i estructura la programació en 
tres centres d’interès i en unitats didàctiques, programades per als cicles educatius. Integra 
el castell i la resta del Parc. Assoleix un nivell molt desenvolupat de programació. 
 
Diferencia i explicita  les activitats  educatives per a l’àmbit territorial de l’equipament, amb 
objectius i continguts específics. En aquest apartat concreta l’oferta de sortides d’un dia. 
 
Descriu i aporta exemples d’un nombre significatiu de recursos i recull un procediment 
sistemàtic d’avaluació.  
 
Tot i que en l’annex 2, especifica que aquest programa tan explícit està vinculat 
curricularment als plantejaments educatius dels centres escolars del Part de Llobregat, i que 
en l’annex 1 adjunta  els projectes curriculars adreçats als centres educatius, i fàcilment 
adaptable amb les escoles de l’àmbit territorial, no especifica concretament els conductes o 
vinculació establerts o per establir contacte amb aquestes escoles, tot i que les llista (apartat 
2.5.2). No obstant en l’apartat 2.1.2. del projecte de gestió i explotació concreta la proposta 
d’activitats per centres escolars propers al parc. 
 
En total la valoració és de 4,5 punts .  

 
- Proposta d’un programa als grups escolars i als grups infantils i juvenils 

d’esplai i lleure, que permeti aprofitar els valors educatius de les activitats 
d’esbarjo al medi natural, es tindrà en compte particularment la utilització 
dels recursos que ofereix el Parc del castell de Montesquiu i el seu 
entorn (paisatge, patrimoni natural i cultural, serveis i equipaments), així 
com l’establiment de mecanismes d’avaluació dels resultats (fins a 5 
punts)  

 
Formula uns objectius específics força adequats i classifica les activitats per franges d’edat. 
En general, recull un bon nivell general de programació i inclou exemples de recursos. A 
més la inserció de les activitats en el territori, i en el parc concretament,  és adequada. En 
l’apartat 2.1.4, s’especifica l’avaluació dels resultats dels programes educatius, però no 
concretament els de lleure, encara que segurament el procediment seria adaptable.     

 
Manca concreció per l’aprofitament de la zona d’acampada, que en aquest programa té 
rellevància, ja que el campament té l’objectiu principal per acollir activitats de lleure juvenil.   
 
En total la valoració és de 4 punts 

 
- Proposta de programes de formació mediambiental a grups organitzats 

d’adults, destacant i valorant especialment la incorporació del 
coneixement dels valors naturals i culturals del Parc del castell de 
Montesquiu i el seu entorn, així com dels objectius i instruments de 
gestió dels espais naturals protegits en general i de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona, en particular (fins a 3 punts)  

 
Formula objectius específics força adequats, i recull una oferta d’activitats formatives i de 
lleure. El grau de descripció de les activitats és adequat i compta amb un procediment 
sistemàtic de valoració 
 
Es complementa amb programes per a grups familiars “Natura en família” i amb projectes de 
voluntariat ambiental per empreses dintre dels seus programes de responsabilitat social 
corporativa.  
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També contempla una proposta d’activitats i accions formatives per a la població local i per 
a grups d’adult en general.  
 
En total la valoració és de 3 punts . 

 
- Proposta d’un servei d’hostalatge i alimentació, es valorarà concretament 

els criteris de qualitat, proximitat, adequació dietètica i responsabilitat 
alimentària que complementi l’oferta de programes educatius i de lleure 
(fins a 4 punts) 

 
Pel que fa al funcionament del menjador, fa una valoració dietètica dels àpats i posa èmfasi 
en la utilització de productes naturals. Inclou una programació de menú i la previsió 
d’intoleràncies (també intoleràncies culturals).  
 
L’Escola de Natura actualment està adherida en el programa parc a taula del Parc del 
Castell de Montesquiu, i això té implicacions en quan a la utilització de productes de 
proximitat i donar a conèixer les implicacions positives que té això pel territori.  
 
En els annexos 5 i 6 defineix els protocols d’autocontrol i hi ha una descripció dels 
mecanismes d’avaluació i de control de qualitat alimentària.  
 
En total la valoració és de 4 punts 

 
- Proposta del pla de comunicació i comercialització amb una estratègia de 

difusió adequada als objectius de l’equipament, es valorarà especialment 
la divulgació en les escoles i entitats juvenils i de lleure de l’entorn més 
immediat, Bisaura, i a les comarques d’Osona i el Ripollès, així com la 
capacitat de fer arribar la promoció de l’equipament a la regió 
metropolitana de Barcelona (fins a 3 punts) 

 
Presenta les línies generals d’un pla de comunicació, centrant les estratègies de marketing, 
emfatitzant les comarques d’Osona i Ripollès. Descriu un conjunt de recursos del pla: 
campanyes de publicitat, estudis de mercat, marketing directe, etc. Finalment, posa en valor 
el fet d’integrar l’equipament dins l’estructura de l’Associació. 
 
Conté un pla de comercialització explicitat (control, telèfon, visites a les escoles i entitats, 
presentacions...)  fins a percebre com ha anat l’estada, per tal de fer una fidelització dels 
clients.  
 
Identifica les administracions i entitats locals per a col·laborar-hi, i esmenta algunes 
col·laboracions.  
  
En total la valoració és de 3 punts 

 
- Integració en l’oferta d’ús púbic del Parc del Castell de Montesquiu, 

d’acord amb els objectius del pla especial que el regula, i establiment  de 
mecanismes i instruments concrets de col·laboració amb organismes 
públics i privats del Parc i el seu entorn (ajuntaments, consorci de la Vall 
del Ges, Orís i Bisaura, escoles, ...) (fins a 4 punts) 

 
Proposen fer promoció de les diferents activitats que es facin al parc i al territori. Cal 
explorar una mica més el tema dels itineraris que hi ha al Parc, tot i que actualment està en 
procés de senyalització i hi ha poca informació publicada.  
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Proposen promoure consell consultiu, per col·laborar i cooperar amb la gestió del parc, cosa 
que implicarà més integració.  
 
En total la valoració és de 3,8 punts 

 
- Instruccions per al funcionament de l’Escola de Natura i del Campament 

Juvenil, que inclogui els protocols d’actuació en cas d’incidències o 
emergències (fins a 3 punts) 

 
Defineix el procediment a seguir previ a l’estada, l’organització i distribució dels espais, 
l’horari i el calendari, els plans i programes de neteja i manteniment (pla de control de l’aigua 
potable, pla de neteja i desinfecció, pla de control de plagues i animals indesitjables, pla de 
formació i capacitació del personal en seguretat alimentaria, pla de control de proveïdors, 
pla de traçabilitat, pla de manteniment higiènic-sanitari, pla de control de subproductes, 
protocol de control de legionel.losis, plans de manteniment preventiu i correctiu, així com els 
plans d’emergència i seguretat, definits a un nivell alt de concreció en els annexos del 5 al 
10). 
 
En l’apartat 3.7 hi ha el reglament i normes de funcionament de l’Escola de Natura i del 
campament juvenil. En el cas del campament, caldrà afinar més en certs aspectes com 
horari de llum exterior, horari de silenci,  etc 
 
En total la valoració és de 2,7 punts 

 
- Memòria per a fonamentar l’oferta de programes en l’aportació del 

personal amb la qualificació i en el nombre necessaris, es tindrà en 
compte especialment la capacitació en l’àmbit de l’educació ambiental i 
l’educació en el lleure, així com la capacitació per a la gestió dels serveis 
d’allotjament i menjador (fins a 3 punts) 

 
En l’apartat 4 del projecte de gestió i explotació defineix en l’àrea d’alimentació, un equip 
que elabora els menú equilibrats assessorats per un dietista i que tenen implantat el sistema 
APPCC pel control de qualitat alimentària. Des de l‘Associació Catalana de Cases de 
Colònies es disposa d’una àrea específica amb una llarga experiència en temes d’educació 
ambiental per a totes les franges d’edat. Per aquests equipaments l’estructura de personal 
consta de: director, cuiner-responsable de l’equipament, ajudant de cuina, personal de 
neteja, coordinador educació ambiental, monitor d’educació de lleure, cap de manteniment i 
personal de manteniment.  A part del suport directe que es rebrà de l’equip directiu i dels 
equips de suport comercial administratiu i de qualitat. 
 
En total la valoració és de 3 punts 
 
Estudi d’estabilitat econòmica i financera, que haurà d’incloure els aspectes següents (fins a 
18 punts) 

 
- Diversificació i adequació a la demanda en la proposta d’activitats, 

serveis i preus ofertats; fins a 3 punts 
 

Tenen una gran oferta d’activitats presentada molt explícitament en l’annex 1, dins els 
projectes curriculars adreçats a centres educatius, i també ofereixen altres programes que ja 
gestiona l’Associació Catalana de Cases de Colònies en els equipaments que gestionen, 
com són “Natura en família” i activitats adreçades a les empreses,  i deixen obert a les 
peticions expresses que es puguin tenir.  
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S’adjunta una taula amb les tarifes proposades segons el servei, dins l’apartat 2.5.1. Són 
tarifes adequades a aquest tipus de serveis ofertats. A més especifiquen alguns preus 
promocionals a aplicar. Caldria definir millor les tarifes per el campament juvenil de la 
Devesa de les Codines, que es pot intuir en la base del quadre, però que no queda 
especificat clarament. A més s’oferten dos tipus de servei amb dret a cuina o hostelatge, 
però no s’especifica en les tarifes.  
 
En total la valoració és de 2 punts 

 
- Estudi de mercat i previsió de l’evolució de la demanda d’equipaments 

d’aquestes característiques (fins a 5 punts)  
 

S’ha fet una recerca d’estudis de mercat relacionats amb el turisme de natura, i com escola 
de natura és la única a la zona. En quan a les demandes, s’han basat en la base de dades 
que tenen, on es gestionen més de 4000 contactes, i es diferencia la demanda entre 
escoles, associacions o esplais, fent unes estimacions aproximades de la demanda que 
poden tenir per aquest indret concret  
 
En total la valoració és de 4 punts 

 
- Anàlisi de costos i previsió d’ingressos i de mesures de control de la 

despesa i d’estabilització del balanç econòmic (fins a 5 punts) 
 

L’anàlisi de costos de gestió són bastant ajustats. I a partir d’aquí s’han fet estimacions de 
l’evolució de l’ocupació i de les despeses a 10 anys vista, estimant un balanç positiu entre 
6.618, 80 € i 15.592,58 €.. Fan una estimació creixent pel que fa a la previsió d’ocupació i 
per tant dels ingressos  
 
Manca la justificació de l’increment de l’ocupació que es preveu.  
 
En total la valoració és de 4 punts 

 
- Incorporació de criteris d’eficiència i control dels consums d’aigua, gas i 

electricitat (fins a 5 punts) 
 

Té un programa que es basa en optimització i estalvi dels consums energètics, d’aigua, 
minimització i gestió de residus, i difusió dels criteris de bones pràctiques ambientals. En el 
seu sistema d’avaluació de l’eficiència comparen dades de consum amb altres dades d’anys 
anteriors.  
 
En total la valoració és de 4,5 punts 
 
Resum  
 
A continuació es resumeix,  la puntuació dels aspectes que depenen d’un judici de valor de 
l’oferta presentada:  
 
La valoració global per l’apartat de l’elaboració d’un projecte de gestió i explotació de 
l’equipament és de 28 punts. 
 
La valoració global per l’apartat de l’estudi d’estabilitat econòmica i financera és de 14,5 
punts.  
 
La puntuació global és de 42,5 punts. 
 
.../...” 
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Atès que l’Associació Catalana de Cases de Colònies, adjudicatària per a la realització 
del servei objecte d’aquesta contractació està exempta d’IVA segons el que disposa 
l’article 7.9è de la  Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 
150 i del 157 al 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència. 
 
Atès que el Ple de Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.1.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 al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a 
la Junta de Govern que, per delegació del Ple, adopti els següents  
 

A C O R D S  
 

Primer.-  Adjudicar, de conformitat amb la proposta d’adjudicació de la Mesa de 
Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 29 de juliol de 2014, la 
contractació no harmonitzada relativa a la gestió de serveis públics, sota la modalitat 
de concessió administrativa, per a la gestió dels equipaments de l’Escola de Natura de 
les Codines i el campament juvenil de la Devesa de les Codines, propietat de la 
Diputació de Barcelona i ubicats al parc del Castell de Montesquiu, a l’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE CASES DE COLÒNIES, amb NIF XXXXXXXXX, per un import d’inversió 
de set mil (7.000) € anuals, d’acord amb la seva oferta. Aquesta quantitat, el 
concessionari l’haurà d’invertir en els equipaments mitjançant actuacions de millora o 
de manteniment, durant la durada del contracte.    
 
Segon.-   Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a 
l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació. 
 
Quart.-  Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Cinquè.-  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona i en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
70.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el canvi de 
beneficiari, per defunció del titular, i convalidar  l’aprovació de la pròrroga de 
justificació i execució de la subvenció atorgada l’ any 2013 al Sr. JM.Q.C. a favor 
del Sr. J.Q.S., destinada a treballs forestals al p arc de Sant Llorenç del Munt i 
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l’Obac, per import de mil cinc-cents quaranta-set e uros amb seixanta-dos  
cèntims (1.547,62) €.-  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 29 
de novembre de 2012, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes, 
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats 
Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2013. 
 
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de data 13 de juny de 2013 va aprovar la relació d’ajuts en el 
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president 
del corresponent òrgan col·legiat. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria es va atorgar una subvenció al               
Sr. José Maria Quadras de Caralt, en la línia d’explotacions forestals, destinada a 
treballs d’estassada de matolls i eliminació de restes vegetals, per un import de 
1.547,62  €. 
 
Atès que d’acord amb la base dotzena de les bases reguladores, la subvenció s’havia 
de justificar abans del 30 de juny de 2014, excepte per a les activitats culturals que 
havien de justificar-se  abans del 31 de desembre de 2013.  
 
Vist  que en escrit, amb data de registre d’entrada de 27 de juny de 2014, el fill del 
beneficiari de la subvenció, Sr. José de Quadras Sans,  ens comunica la defunció del  
titular de la subvenció Sr. José Maria Quadras de Caralt, adjuntant  l’escriptura de 
manifestació i acceptació de l’herència de data 19 de març de 2014, protocol número 
XXX, atorgada davant la notari de Barcelona,  Sra. B.G.P., la qual s’acompanya. 
 
Atès que en el mateix escrit, que s’adjunta, el Sr. José de Quadras Sans sol·licita el 
canvi de la titularitat de la subvenció al seu nom així com una pròrroga de sis mesos 
per justificar i executar la subvenció atorgada. 
 
Vist l’informe emes pel Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona, que 
s’acompanya, conforme el nou titular de la finca, Sr. José de Quadras Sans pot 
subrogar-se en el lloc del seu pare  com a beneficiari de la subvenció atorgada l’any 
2013. 
 
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. 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.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 
 
En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al 
Vicepresident 3r. i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la  
Junta de Govern la proposta d’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Procedir al canvi de beneficiari, per defunció del titular de la subvenció de 
l’any 2013, atorgada al Sr. Jose Maria Quadras de Caralt en la línia d’explotacions 
forestals, per un import de 1.547,62 € a favor del Sr. José de Quadras Sans.  
 
Segon.- Convalidar l’aprovació de la  prorroga del termini d’execució i justificació de la 
subvenció fins al 30 de desembre de 2014.   
 
Tercer.-  Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i als efectes 
escaients.  
 
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  35 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 


