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

 
A la ciutat de Barcelona, el 27 de novembre de 2014, a les 11 hores i 10 minuts, es 
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència del seu president senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència 
del Vicepresident primer, senyor Ferran Civil i Arnabat, Vicepresidenta segona, 
senyora Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquím Ferrer i 
Tamayo, Vicepresident quart, senyor Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i 
Vidal,  Joan Carles García i Cañizares, Joan Roca i Lleonart, 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, Joan Puigdollers i Fargas i els diputats 
i diputades amb veu però sense vot següents: senyors Gerard Ardanuy i Mata, Carles 
Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i Puigdelliura, senyora Mercè Rius i Serra, 
senyors Ramon Castellano Espinosa, Josep Llobet Navarro i Pere Prat i Boix. 
 
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot i Arnau 
Funes i Romero. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 13 de novembre de 2014. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Secretaria General 
 
2.- Ratificació del decret de la Presidència, número 9957/14, de data 31 d’octubre de 
2014, que resol designar un representant de la Diputació per assistir a la reunió 
extraordinària del  Consell d’administració de l’Associació Internacional Arc Llatí,  del 
dia 5 de novembre de 2014. 
 
3.- Ratificació del decret de la Presidència, número 10273/14, de data 12 de novembre 
de 2014, que resol designar un representant de la Diputació per assistir a la Junta 
general extraordinària de Berguedà Iniciatives, Societat de Desenvolupament SL, del 
dia 17 de novembre de 2014.  
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4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del decret 
judicial favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat 
Social núm. 8 de Barcelona, en el procediment en matèria de seguretat social núm. 
67/2014-E interposat per Activa Mutua 2008, que acorda tenir per desistida la recurrent 
de la seva demanda. 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el 
recurs d’apel·lació núm. 13/2014 interposat per la Diputació de Barcelona en demanda 
de nul·litat de la sentència de 20/6/2014, relativa a la demanda interposada per 
diversos funcionaris de la categoria d’oficial conductor de vehicles, grup C2, en 
reclamació del dret a percebre les mateixes retribucions per igualtat de funcions del 
grup C1. 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la Sala 
Contenciosa Administrativa del TS, que estima el recurs de cassació núm. 3936/2012, 
interposat per la Diputació i la Generalitat de Catalunya contra la sentència del TSJC, 
de 26/7/2012, que estimava el recurs interposat contra la resolució de la Generalitat 
d’aprovació definitiva del "Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del 
Parc del Montseny". 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 
62/2014 interposat per M.D.C.G. contra la sentència que desestimava el recurs que 
havia interposat contra una resolució administrativa sancionadora per la qual 
l’imposaven dues sancions disciplinàries per la comissió de dues faltes greus. 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 
139/2009 interposat per France Telecom Espanya, S.A. contra la sentència que 
desestimava el recurs interposat per la mateixa recurrent contra el model tipus per als 
exercicis 2008 i següents de l’Ordenança fiscal núm. 7, corresponent a la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministrament d’interès general. 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que estima 
parcialment el recurs núm. 366/2013, presentat per M.D.T.V. contra la resolució que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats 
de l’accident que va tenir lloc a la carretera de la Guixa de Vic, a causa de la col·lisió 
amb un arbre que va caure a la calçada, i condemna la Diputació a abonar a la 
recurrent la quantitat de dos mil dos-cents seixanta-cinc euros amb setanta-dos 
cèntims (2.265,72) €, més els interessos legals. 
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10.- Dictamen pel qual es 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. 12 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 136/13-
2B, interposat per P.S.C. contra el decret, de 29/1/2013, que deixava sense efecte la 
prolongació en el servei actiu que li va ser autoritzada per decret de 23/12/2009. 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona. dictada per la 
Sala Social del TSJC, que desestima el recurs de suplicació núm. 4077/2014 
interposat per J.B. contra la sentència de 9/1/2014, dictada en el procediment de 
demanda sobre indemnització per danys i perjudicis per accident de treball, la qual 
absolia les parts demandades. 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, que condemna F.J.T.F., com a autor d’un delicte 
contra la seguretat viària, a indemnitzar la Diputació de Barcelona en la quantitat de 
dos-cents quinze (215) € pels danys ocasionats a una barana de la carretera BV-2115, 
com a conseqüència d’un accident de trànsit que va provocar. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i del President 
(convocatòries) l’aprovació de 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 (2015). 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Catàleg 
de serveis de l'any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de 
recursos que s’hi inclouen, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
així com la Carta de serveis del Catàleg. 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
Instruccions interpretatives del Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local per la concreció del règim aplicable a les modificacions de les 
actuacions aprovades i a la justificació de les actuacions realitzades. 
 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 
de conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, per a la promoció de l’obra de Rafael Guastavino. 
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 

Servei de Contractació  
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social de 
contractació per a l’exercici 2015, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més 
desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, amb efectes 1 de 
gener de 2015 al 31 de desembre de 2016, de mutu acord amb l’empresa Televida 
Servicios Sociosanitarios, SL, amb NIF XXX, la vigència del contracte relatiu a la 
Prestació del Servei Local de Teleassistència als municipis de la província de 
Barcelona menors de 300.000 habitants, corresponent al Servei d’Acció Social de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, iEARN-Pangea, la Fundació Itinerarium, l’Ajuntament de Manresa, 
l’Ajuntament d’Igualada i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per al 
desenvolupament del projecte “Km2 CIUTAT”. 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Manual 
d’ús dels sistemes d’informació  i comunicació de la Diputació de Barcelona. 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el model 
d’estratègia sostenible per a uns pobles i ciutats intel·ligents (cap a una smart/region 
de la demarcació de Barcelona). 
 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
22.- ARGENTONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de quaranta-cinc mil nou-cents vint-i-un euros amb 
seixanta-quatre cèntims (45.921,64) € a l'Ajuntament d’Argentona, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del pressupost 
2014. 
 
23.- ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, concedir una subvenció per import de cent noranta mil set-cents 
setanta-dos euros amb quaranta cèntims (190.772,40) € a l'Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar 
les inversions del pressupost 2014. 
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24.- TERRASSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de dos-cents quaranta-vuit mil sis-cents vuitanta-
cinc euros amb quaranta-cinc cèntims (248.685,45) € a l'Ajuntament de Terrassa, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, SA per finançar les inversions del 
pressupost 2014. 
 
25.- MATADEPERA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de seixanta mil setanta-tres euros amb setanta-nou 
cèntims (60.073,79) € a l'Ajuntament de Matadepera, a l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2014. 
 
Caixa de Crèdit 
 
26.- CABRILS.- Dictamen pel qual es 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 “Infraestructures”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
27.- CARME.- Dictamen pel qual es 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 “Urbanització nucli antic, f. 1”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
28.- MONISTROL DE CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència,  la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import divuit mil nou-cents vuitanta-
set euros amb cinquanta-set cèntims (18.987,57) € per a finançar l’actuació local 
“Enllumenat”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
29.- MONTCADA I REIXAC.- Dictamen pel qual es 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 “Sentències expropiacions”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 
 
30.- PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent seixanta mil (160.000) € 
per a finançar l’actuació local “Entorn pavelló municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 
 
31.- SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen pel qual es 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 “Gespa artificial camp futbol”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 
 
32.- TERRASSA.- Dictamen pel qual es 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 “Millores av. Vallès”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  
 

Gerència de Serveis de Turisme  
 
33.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, l’aportació 
de l’any 2014 per fer front a les obligacions dimanants del conveni de col·laboració 
vigent entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, per portar a terme la difusió i la implantació del Sistema 
Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (SICTED). 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 
Gerència de Serveis de Benestar Social  
 
34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el tancament i 
liquidació del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el marc 
del catàleg 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  
 
35.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la pròrroga des 
de l’1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembre de 2016 i l’aprovació de l’addenda de 
les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania  
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
revocació inicial de la subvenció de mil cent vuitanta-dos euros amb un cèntim 
(1.182,01) €, atorgada a AERDEV_Asociación de Ecuatorianos residentes en el Vallès. 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
revocació parcial de la subvenció de vint mil tres-cents setanta euros amb setanta-set 
cèntims (20.370,77) €, atorgada a la Fundació ACSAR i el reintegrament dels 
ingressos indeguts i dels interessos legals generats, que ascendeix a un total de vint 
mil set-cents noranta-set euros amb quaranta-quatre cèntims (20.797,44) €. 
 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum  
 

38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’ampliació de la 
consignació econòmica per a l’exercici 2014, prevista en el conveni formalitzat en  data 
8 de setembre de 2006, entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per a la Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya, en l’àmbit del control sanitari de les aigües de consum 
humà, per un import de deu mil (10.000) €. 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació provisional i acceptar les renúncies dels ajuts atorgats consistents en  fons 
de prestació destinats a “Suport al servei de menjador de les escoles bressol 
municipals” en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs 
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Locals 2012-2015”, el que suposa, renúncies: trenta-nou mil quatre-cents seixanta-tres 
euros amb vint-i-nou cèntims (39.463,29) €, reduccions: vint-i-nou mil set-cents 
setanta-un euros amb quinze cèntims (29.771,15) € i reconeixement dret: trenta-nou 
mil quatre-cents seixanta-tres euros amb vint-i-nou cèntims (39.463,29) €. 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació provisional i acceptar les renúncies dels ajuts atorgats consistents en  fons 
de prestació destinats a “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de 
menys de 5.000 habitants” en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, el que suposa, renúncies: tres mil (3.000) €, i 
reconeixement dret: tres mil (3.000) €. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple (bases) i de la Presidència 
(convocatòria) l’aprovació de les bases i convocatòria dels Premis del concurs de 
fotografia digital a Instagram amb motiu del Dia Internacional de les Muntanyes 2014. 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres, per atribució del Ple 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 2014/6550. 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2014/6826. 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en resolució de l’expedient núm. 2014/6788. 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2014/7674. 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en resolució de l’expedient núm. 2014/7524. 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2014/5242. 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Taradell, en resolució de l’expedient núm. 2014/7733. 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
R.V.B. i, en resolució de l’expedient núm. 2014/7235. 
 

50.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en resolució de l’expedient núm. 2014/6754. 
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Convenis de col·laboració 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Perafita, 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’adequació de voreres a la travessera BP-4653 – Fase 3 T.M. Perafita”, i 
la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la 
seva execució. 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Masquefa, 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’un itinerari de vianants a Can Parellada a la ctra. B-224z del PK 16+748 
al PK 17+547, al T.M. de Masquefa”, i la definició de l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Navarcles, 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 implantació d’una rotonda a la intersecció de la carretera BV-1221 i el c/ 
Pau Clarís, al T.M. de Navarcles”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment 
de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 
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 de 
l’actuació “Tancament de la rotonda de la carretera BV-3008 a l’accés a Sant Joan de 
Vilatorrada”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució. 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera, 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’una rotonda d’accés a Àgora Parc des de la carretera BV-5122, PK 
3,000. T.M. Tordera”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les 
obres amb posterioritat a la seva execució. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

9/375 

56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona, en ordre a la 
determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a 
l’execució, per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a 
la intersecció de les carreteres C-1415c i BV-5106 al t.m. d’Argentona”, i la definició de 
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva 
execució. 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Campins, en ordre a la 
determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a 
l’execució, per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de “Passera 
de vianants a la carretera BV-5114, p.k. 5,280. T.m. Campins”, i la definició de l’àmbit 
de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Agrupació de Municipis Titulars del Servei 
de Transport Urbà (AMTU), per a la realització d’estudis de mobilitat de mutu interès 
dirigits als municipis en aplicació de les polítiques de mobilitat i transport públic. Anys 
2014-2017. 
 
Aprovació del Pla de Seguretat Viària  
 
59.- Dictamen pel qual es proposa aprovar el “Pla de Seguretat Viària – Any 2014”, 
d’aplicació a la xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals  
 

60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’aportació 
per a l’any 2015 al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, relativa al conveni per a 
la “Realització de les tasques d’informació de l’equipament cultural i centre de recursos 
del Castell de Montesquiu”, formalitzat entre el dit Consorci, la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Montesquiu per un import de cent trenta-vuit mil dos-cents cinquanta-
tres euros amb trenta-set cèntims (138.253,37) €. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 
del termini d’execució i justificació de les obres relatives al conveni tipus de cooperació 
i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Federacions d’ADF, per a la gestió i 
l’execució dels Plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, per un import de tres-cents quinze mil dinou euros amb deu 
cèntims (315.019,10) € i destinades a les actuacions acordades per a l’any 2014, fins 
el 31 de desembre de 2015 
 
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 
del Programa anual per a l’any 2014 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

10/375 

Forestals Berguedà Verd, per a la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de vint mil 
(20.000) €. 
 
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 
del Programa anual per a l’any 2014 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris 
Forestals Serra de Rubió, per a la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de seixanta mil 
(60.000) €. 
 

64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 
del Programa anual per a l’any 2014 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris 
Forestals Boscos Bages-Anoia, per a la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de vint mil 
(20.000) €. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient  
 

65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Manteniment d’equipaments i 
d’infraestructures, la formalització del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, per a 
l’actuació ” Millores de les plantes de tractament de RSU a la Mancomunitat 
Intermunicipal del Penedès i Garraf”, d’import sis-cents setanta-dos mil nou-cents 
cinquanta-dos (672.952) €.  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 13 de novembre de 2014.-   
Pel Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 13 de novembre 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.- Ratificació del decret de la Presidència, númer o 9957/14, de data 31 d’octubre 
de 2014, que resol designar un representant de la D iputació per assistir a la 
reunió extraordinària del  Consell d’administració de l’Associació Internacional 
Arc Llatí,  del dia 5 de novembre de 2014.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona és membre fundacional de l’Associació internacional Arc 
Llatí,  i d’acord amb les seves previsions estatutàries, forma part dels seus òrgans de 
govern, on està representada pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras. 
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L’Associació ha convocat un Consell d’Administració Extraordinari pel dia 5.11.2014, al 
la qual el Sr. Esteve no podrà assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, en favor del Director de 
Relacions Internacionals Sr. Jordi Castells Masanes. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de 
Govern, que tindrà la propera sessió el dia 13.11.2014 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 11.12.2013 i publicada al BOPB  de 23.4.13,  que atribueix a la 
Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta 
de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació, en la 
propera sessió, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.-  Designar el Sr. Jordi Castells Masanes, Director de Relacions Internacionals 
de la Diputació de Barcelona, representant d’aquesta Corporació en el Consell 
d’Administració de l’Associació Internacional Arc Llatí, en substitució de l’Excm. Sr. 
Salvador Esteve Figueras, i en la representació que ostenta, només per assistir a la 
sessió extraordinària convocada pel dia 5.11.2014. 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’Ens i als interessats, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
3.- Ratificació del decret de la Presidència, númer o 10273/14, de data 12 de 
novembre de 2014, que resol designar un representan t de la Diputació per 
assistir a la Junta general extraordinària de Bergu edà Iniciatives, Societat de 
Desenvolupament SL, del dia 17 de novembre de 2014. - La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del 
tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona forma part de la societat  Berguedà Iniciatives, 
Societat de Desenvolupament S.L, en la qual està representada pel Diputat Il·lm. Sr. 
Ferran Civil Arnabat, segons va acordar la Junta de Govern de data 27.11.2011 (ref. 
AJG 599/11). 
 

Vist que la Societat ha convocat una Junta General Extraordinària per al proper dia 
17.11.2014, a la qual el Sr. Civil no podrà assistir. 
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Considerant-se que és important l’assistència de la Diputació de Barcelona a aquesta 
Junta General Extraordinària, donat que forma part del Sector Públic de la Corporació i 
que en l’ordre del dia està previst aprovar la liquidació de la Societat, es proposa fer 
una nova designació per a aquest dia, en favor del Sr. Leandre Mayola Tresserras, 
Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que preveu l’art. 179 i ss. del RDL 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text refós 
de la llei de societats de capital,  respecte de l’assistència i representació dels socis en 
les Juntes Generals de la societat. 
 
Atès que la competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de 
Govern, que convocarà la propera sessió pel dia 27.11.2014. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2014, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 11.12.2013 i publicada al BOPB  de 23.4.13,  que atribueix a la 
Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta 
de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació, en la 
propera sessió, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.-  Designar el Sr. Leandre Mayola Tresserras, Gerent de Serveis de Promoció 
Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, en substitució del Sr. Ferran Civil 
Arnabat, representant d’aquesta Corporació en la Junta General Extraordinària 
convocada per la societat Berguedà Iniciatives, Societat de Desenvolupament S.L per 
al proper dia 17.11.2014. 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la Societat i als interessats, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del  Ple, donar compte del decret 
judicial favorable per als interessos de la Diputac ió de Barcelona, dictat pel 
Jutjat Social núm. 8 de Barcelona, en el procedimen t en matèria de seguretat 
social núm. 67/2014-E interposat per Activa Mutua 2 008, que acorda tenir per 
desistida la recurrent de la seva demanda.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària de 27 de març de 2014, va acordar donar-se 
per assabentada del decret de la Presidència, de 27 de febrer de 2014, pel qual 
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s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social núm. 8 de Barcelona en el procediment 
núm. 67/2014-E, interposat per Activa Mutua 2008 contra la Diputació de Barcelona, 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i 
M.P.L.P.,  en reclamació de determinació de contingència. 
 
El Jutjat Social núm. 8 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 3 de novembre de 
2014, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit 
presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del decret judicial emès pel Jutjat Social  
núm. 8 de Barcelona, de 3 de novembre de 2014, que acorda tenir per desistida  
Activa Mutua 2008 de la seva demanda en el procediment 67/2014, en matèria de 
seguretat social. 
 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social núm. 8 de Barcelona, als efectes 
legals oportuns. 
 

5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del  Ple, donar compte de la 
interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Jus tícia de Catalunya, que 
desestima el recurs d’apel·lació núm. 13/2014 inter posat per la Diputació de 
Barcelona en demanda de nul·litat de la sentència d e 20/6/2014, relativa a la 
demanda interposada per diversos funcionaris de la categoria d’oficial 
conductor de vehicles, grup C2, en reclamació del d ret a percebre les mateixes 
retribucions per igualtat de funcions del grup C1.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 

Atès que 22 funcionaris de la Diba pertanyents a la categoria d’oficial conductor de 
vehicles, grup C2, en data 16/5/2012, van presentar una sol·licitud demanant l’impuls 
d’una convocatòria de promoció interna del grup C1 i, com a petició subsidiària, el 
reconeixement del dret a percebre els complements retributius del grup C1, amb 
efectes retroactius. 
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Atès que per decret de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, 
d’11/7/2012, es va desestimar la referida petició, d’acord amb la normativa de carrera 
professional de la Diba, segons la qual aquesta no estava obligada a aprovar 
anualment convocatòria de promoció interna, i tampoc existia l’obligació legal d’aplicar 
les conseqüències retributives derivades del canvi de grup. 
 
Atès que els interessats van interposar un recurs contenciós administratiu i que el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona va estimar íntegrament la 
demanda de la part actora, reconeixent: el dret dels actors a percebre el complement 
d’igualtat de les funcions corresponents a oficials especials del grup C1; l’efecte 
retroactiu del seu accés a la condició d’oficial conductor del grup C2; i a percebre igual 
salari per igualtat de funcions, amb plena equiparació al grup C1. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va interposar un recurs d’apel·lació davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que aquest, en sentència de 2/4/2014, va 
estimar-lo parcialment en el sentit de reconèixer el dret a percebre les retribucions 
complementàries amb efecte retroactiu dels darrers 4 anys, i no des de l’accés a la 
plaça del grup C2, així com no reconeix el dret a percebre les retribucions bàsiques. 
 
Atès que la part apel·lada va interposar un recurs d’aclariment i que el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant interlocutòria de 9/5/2014, va desestimar 
l’aclariment de la sentència. 
 
Atès que d’ofici el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 16/5/2014, va 
presentar una provisió que obria un incident de nul·litat respecte de la seva sentència, 
per considerar que podia ser contradictòria amb altres de la mateixa Sala i la possible 
existència d’una errada involuntària en la transcripció. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en data 30/5/2014, va presentar un escrit 
d’al·legacions contra dita provisió de la Sala, per considerar que no estava legitimada 
per promoure d’ofici l’incident de nul·litat, a tenor de l'article 241 de la LOPJ. 
 
Atès que mitjançant interlocutòria la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 19/6/2014, va 
acordar la nul·litat de la sentència de 2/4/2014 i les actuacions seguides a partir del 
moment posterior a l’assenyalament de votación y fallo i amb la finalitat de dictar una 
nova sentència. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va presentar un recurs d’apel·lació contra la 
interlocutòria per la qual es declarava la nul·litat de les actuacions, al·legant la 
vulneració del dret fonamental de la tutela judicial i efectiva, la incongruència interna, la 
incongrugència omisiva i la manca de motivació. 
 
Atès que el Tribunal ha valorat conjuntament dites al·legacions en relació amb la 
sentència dictada en primera instància i conclou que en confirmar-la, tant en 
l’exposició fàctica com en els fonaments jurídics, es va tenir en compte l’aportació 
jurídica d’ambues parts litigants i, per tant, la discrepància en el resultat de la valoració 
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dels fonaments jurídics de la sentència per part de la demandada, i en no haver-se 
prescindit cap de les garanties processals ni haver-se causat indefensió a 
l’Administració pública promotora de l’incident, acorda en interlocutòria de 14/10/2014 
desestimar l’incident de nul·litat i imposar les costes a la Diputació de Barcelona. 
 
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 de la Secció Quarta de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 
14/10/2014, per la qual s'acorda desestimar l’incident de nul·litat d’actuacions i imposar 
les costes a la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.-  QUE ES PROCEDEIXI 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 a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes legals 
oportuns. 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del  Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputa ció de Barcelona, dictada per 
la Sala Contenciosa Administrativa del TS, que esti ma el recurs de cassació 
núm. 3936/2012, interposat per la Diputació i la Ge neralitat de Catalunya contra 
la sentència del TSJC, de 26/7/2012, que estimava e l recurs interposat contra la 
resolució de la Generalitat d’aprovació definitiva del "Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc del Montse ny".-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el 12/11/2009, va acordar donar-se 
per assabentada del decret de la Presidència, de 16/10/2009, pel qual s’acordava 
comparèixer com a codemandada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el recurs contenciós administratiu núm. 269/09, interposat per Polígon Industrial 
Can Sedó, SL contra la desestimació per acte presumpte del recurs de reposició 
formulat contra la resolució d’11/12/2008 del Conseller de Política Territorial i Obres 
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Públiques, que aprova definitivament el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i 
del Paisatge del Parc del Montseny. 
 
El 26 de juliol de 2012 la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència que estima el recurs 
contenciós administratiu núm. 269/2009 i anul·la la resolució recorreguda. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que els efectes significatius sobre el medi ambient de 
l’esmentat Pla Especial determinen l’exigència d’avaluació ambiental, i la seva omissió 
ha de comportar l’estimació del recurs i declarar la nul·litat del Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural del Montseny, ja que 
determina que s’havia de sotmetre, amb caràcter previ a la seva aprovació, a una 
avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb el que disposa l’art. 3.2.b) de la L 9/2006, 
de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes del medi 
ambient. 
 
Atès que contra l’esmentada sentència desfavorable per als interessos de la Diputació 
es va interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem per part de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona sota el núm. 3936/2012. 
 
La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem en 
sentència de 30/10/2014 decideix que és procedent el recurs de cassació i en 
conseqüència anul·la i deixa sense efecte la sentència de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per 
considerar que la sentència d’instància incorre en incongruència vulnerant el principi 
de contradicció i a més incorre en un defecte de motivació de la sentència recorreguda 
en cassació. 
 
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 Secció Cinquena de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem que estima el recurs de cassació 
núm. 3936/2012, interposat per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
contra la sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
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Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 26/06/2012 que 
acordava anul·lar la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 
d’11/12/2008, que aprova definitivament el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i 
del Paisatge del Parc del Montseny, perquè determina que s’havia d’haver sotmès, 
amb caràcter previ a la seva aprovació, a una avaluació d’impacte ambiental, per la 
qual cosa queda anul·lada la referida sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
Segon.-  NOTIFICAR aquests acords a la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem als efectes legals oportuns. 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del  Ple, donar compte de la  
sentència favorable per als interessos de la Diputa ció de Barcelona, dictada per 
la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, que de sestima el recurs 
d’apel·lació núm. 62/2014 interposat per M.D.C.G. c ontra la sentència que 
desestimava el recurs que havia interposat contra u na resolució administrativa 
sancionadora per la qual l’imposaven dues sancions disciplinàries per la 
comissió de dues faltes greus.-  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. 1 de Barcelona va dictar una sentència en el 
procediment abreujat núm. 531/2011, que desestimava el recurs interposat per 
M.D.C.G. contra la resolució de 26 d’abril de 2010, per la qual se li imposaven dues 
sancions disciplinàries de destitució del càrrec de cap i de suspensió de funcions, amb 
pèrdua de retribucions per un període de nou mesos per la comissió de dues faltes 
disciplinàries greus. 
 
Contra l’esmentada sentència M.D.C.G. ha interposat el recurs d’apel·lació núm. 
62/2014. 
 
La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha dictat una sentència, el 21 d’octubre de 2014, que desestima 
el recurs d’apel·lació, ja que considera que no s’ha vulnerat el principi d’innocència, ni 
cap altre principi constitucional o de llei material o, fins i tot, processal amb la imposició 
de les sancions disciplinàries, la qual cosa obliga a respectar les sancions imposades 
per la Diputació i revocar la sentència dictada en primera 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,  
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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 Secció Quarta de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
desestima el recurs d’apel·lació núm. 62/2014, interposat per D.C.G. contra la 
sentència, de 7 de novembre de 2013, que desestimava el recurs interposat contra la 
resolució de la Diputació de Barcelona per la qual se li imposaven dues sancions 
disciplinàries per la comissió de dues faltes disciplinàries greus. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes legals 
oportuns. 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del  Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputa ció de Barcelona, dictada per 
la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, que de sestima el recurs 
d’apel·lació núm. 139/2009 interposat per France Te lecom Espanya, S.A. contra 
la sentència que desestimava el recurs interposat p er la mateixa recurrent contra 
el model tipus per als exercicis 2008 i següents de  l’Ordenança fiscal núm. 7,  
corresponent a la taxa per aprofitament especial de l domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrame nt d’interès general.-  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. 1 de Barcelona va dictar una sentència, el 15 
de maig de 2009, en el recurs núm. 149/2008 relatiu al model d’ordenança fiscal 
reguladora de la "Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general", que 
rebutjava la causa d’inadmissibilitat del recurs interposat per France Telecom España, 
SA i desestimava el recurs en quant al fons de la impugnació per no resultar dita 
actuació administrativa disconforme a dret. 
 
Contra l’esmentada sentència France Telecom España, SA ha interposat el recurs 
d’apel·lació núm. 139/2009. 
 
La Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha dictat una sentència, el 23 d’octubre de 2014, que desestima 
el recurs d’apel·lació, ja que considera que l’acord recorregut en primera instància no 
és una disposició de caràcter general ni un acte del qual es desprenguin efectes 
jurídics per a la recurrent, raó per la qual manca de legitimació per impugnar-lo. 
 
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 
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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 Secció Primera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
desestima el recurs d’apel·lació núm. 139/2009, interposat per France Telecom 
España, SA contra la sentència, de 14 de maig de 2009, i inadmet el recurs formulat 
contra el Model tipus per als exercicis 2008 i següents de l’Ordenança fiscal núm. 7, 
corresponent a la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, per manca 
de legitimació activa de la part actora. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Secció Primera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes legals 
oportuns. 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del  Ple, donar compte de la 
sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administrat iu núm. 7 de Barcelona, que 
estima parcialment el recurs núm. 366/2013, present at per M.D.T.V. contra la 
resolució que desestimava la reclamació de responsa bilitat patrimonial 
formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera de la 
Guixa de Vic, a causa de la col·lisió amb un arbre que va caure a la calçada, i 
condemna la Diputació a abonar a la recurrent la qu antitat de dos mil dos-cents 
seixanta-cinc euros amb setanta-dos cèntims (2.265, 72) €, més els interessos 
legals.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha dictat sentència en el 
procediment abreujat 366/2013 que estima parcialment el recurs contenciós 
administratiu interposat  per M.D.T.V. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, 
de 24/7/2013, per la 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 de la Guixa de Vic, a causa de la col·lisió amb un arbre que queia a la via. 
 
Segons els informes policials el fet va tenir lloc quan la recurrent circulava a una 
velocitat adequada per la carretera de la Guixa de Vic i, després d’una corba que 
impedia la visibilitat, va col·lidir amb un arbre que havia caigut anteriorment o bé que 
es trobava caient en aquell moment. 
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En els fonaments de dret que consten en la referida sentència es determina que, 
d’acord amb l'article 1908 CC, "cal entendre que el supòsit de la caiguda d’arbre és de 
caràcter eminentment objectiu i només s’excusa en casos de força major". En 
conseqüència, existeix relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i el 
dany o lesió produïts. 
 
Per tant, s’estima la demanda, amb la deducció de 60 € que és el valor de les restes 
del vehicle, és a dir, per la quantitat de 2.265,72 €. 
 
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. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat 366/2013, 
que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per M.D.T.V. 
contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 24/7/2013, per la 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 de la Guixa de 
Vic, a causa de la col·lisió amb un arbre que queia a la via, ja que es considera que 
existeix relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i el dany o lesió 
produïts; i en conseqüència: 
 

- S’anul·la l’acte administratiu impugnat. 
- Es condemna la Diputació de Barcelona a abonar a M.D.T.V. la quantitat de 

2.265,72 €, més els interessos legals meritats des del dia 22/2/2013. 
- S’imposen les costes a la Diputació de Barcelona per un import de 900 €, més 

l’import de la taxa judicial en cas d’haver estat abonada. 
 
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. 17 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputa ció de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelon a, que desestima el recurs 
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núm. 136/13-2B, interposat per P.S.C. contra el dec ret, de 29/1/2013, que deixava 
sense efecte la prolongació en el servei actiu que li va ser autoritzada per decret 
de 23/12/2009.- 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. 12 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 136/2013, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per P.S.C. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense 
efecte el perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actora per decret de 23 
de desembre de 2009. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
considera que la resolució impugnada es troba suficientment motivada i d’acord amb 
una de les causes legalment previstes de denegació del perllongament en el servei 
actiu, en concret, la causa de la lletra c) de l’art. 38.3 del Decret legislatiu 1/1997, que 
fa referència a les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels 
recursos humans. 
 
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. 12 de Barcelona que desestima el recurs núm. 136/2013-2B, interposat per 
P.S.C. contra la resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte el 
perllongament en el servei actiu que fou autoritzat a l’actor per decret de 23 de 
desembre de 2009, per considerar aquella resolució ajustada a dret. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputa ció de Barcelona. dictada per 
la Sala Social del TSJC, que desestima el recurs de  suplicació núm. 4077/2014 
interposat per J.B. contra la sentència de 9/1/2014 , dictada en el procediment de 
demanda sobre indemnització per danys i perjudicis per accident de treball, la 
qual absolia les parts demandades.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Social núm. 28 de Barcelona va dictar una sentència, el 9 de gener de 2014, 
en el procediment núm. 417/2010, que desestimava la demanda en concepte de 
reclamació de quantitat per indemnització de danys i perjudicis per accident de treball 
interposada per J.B. contra Diputació de Barcelona; Associació Foment Mesures 
Alternatives; Centre d’Iniciatives per a la Reinserció; Allianz, compañía de Seguros y 
Reaseguros, SA; Zurich Insurance PLC Sucursal a Espanya i Groupama Seguros y 
Reaseguros, SA. 
  
Posteriorment, contra l’esmentada sentència el recurrent ha formalitzat recurs de 
suplicació en el qual demana que es dicti una nova sentència que revoqui l’anterior i es 
condemni a les demandades a abonar la indemnització sol·licitada de 106.403,9 €. 
 
El 4 de novembre de 2014, la Sala Social del TSJC ha dictat sentència per la qual 
desestima el recurs de suplicació núm. 4077/2014, ja que, d’acord amb els seus  
fonaments de dret, considera que en aquest procediment no han quedat provades 
unes conseqüències distintes a aquelles que en la sentència impugnada s’han tingut 
en compte, pel que fa a la manca de formació específica del treballador, i no es pot 
establir un nexe causal entre l’accident de treball i l’incompliment de normes de 
seguretat per part de l’empresa, ja que ens trobem davant un cas fortuït; ni tampoc es 
produeix infracció dels articles ni de la jurisprudència esmentats en la sentència 
recorreguda en els termes que formula el recurrent. 
 
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, dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que desestima el recurs de suplicació núm. 4077/2014 interposat per 
J.B. contra la sentència, de 9 de gener de 2014, dictada pel Jutjat Social núm. 28 de 
Barcelona en el procediment de demanda núm. 417/2010 en concepte de reclamació 
de quantitat per indemnització de danys i perjudicis per accident de treball, la qual 
confirma en tots els seus extrems. 
 

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya als efectes legals oportuns. 
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12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple, donar compte de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputa ció de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, que co ndemna F.J.T.F., com a autor 
d’un delicte contra la seguretat viària, a indemnit zar la Diputació de Barcelona en 
la quantitat de dos-cents quinze (215) € pels danys  ocasionats a una barana de la 
carretera BV-2115, com a conseqüència d’un accident  de trànsit que va 
provocar.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú ha dictat una sentència, en el 
procediment abreujat núm. 310/2011, que condemna F.J.T.F. com a autor 
criminalment responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció sota els 
efectes de l’alcohol i la cocaïna, amb diverses penes; i en concepte de responsabilitat 
civil, el condemna a indemnitzar la Diputació de Barcelona pels desperfectes 
ocasionats en una barana de la carretera BV-2115, com a conseqüència de l’accident 
que l’acusat va provocar, en la quantitat de 215 €, quantitat de la qual es declara 
responsable civil directa la companyia d’assegurances Zurich, SA i responsable civil 
subsidiària G.C.T. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, els fets 
declarats, legalment provats, es consideren constitutius d’un delicte contra la seguretat 
del trànsit tipificat en l’article 379.2 del Codi penal. 
 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 

En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència  favorable  per als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i 
la Geltrú en el procediment abreujat núm. 310/2011, que condemna F.J.T.F. com a 
autor criminalment responsable d’un delicte contra la seguretat viària, per conducció 
sota els efectes de l’alcohol i la cocaïna, amb diverses penes; i en concepte de 
responsabilitat civil, el condemna a indemnitzar la Diputació de Barcelona, pels 
desperfectes ocasionats en una barana de la carretera BV-2115 com a conseqüència 
de l’accident que l’acusat va provocar, en la quantitat de 215 €, quantitat de la qual es 
declara responsable civil directa la companyia d’assegurances Zurich, SA i 
responsable civil subsidiària G.C.T. 
 

Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú als 
efectes legals oportuns. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple (bases) i del President 
(convocatòries) l’aprovació de les Bases Reguladore s i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrènci a competitiva a entitats 
dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament (2015).-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, LGS en endavant, i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
RLGS en endavant, 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, 
ROAS en endavant. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009, 
l’Ordenança en endavant. 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que, per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Direcció de 
Relacions Internacionals, es proposa fomentar diferents tipus d’activitats d’interès 
públic o social que tinguin per finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al 
desenvolupament: assistències tècniques, projectes de cooperació al 
desenvolupament, i campanyes i accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament. 
 
Atès que també es pretén donar suport a les entitats sense ànim de lucre dels 
municipis de Barcelona i promoure el seu partenariat amb els propis municipis així com 
amb agents empresarials de Barcelona i els governs locals i/o regionals dels països 
destinataris de les accions subvencionades. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’UN MILIÓ 
TRES-CENTS MIL (1.300.000) €, amb la distribució pressupostària per anualitats que 
s’estableix a continuació: 
• UN MILIÓ CENT VUITANTA MIL (1.180.000) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/10400-92400-48903 del pressupost de despeses de l’exercici 
2015 de la corporació; i 

• CENT VINT MIL (120.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-
92400-489* del pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la Corporació. 
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Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar 
i publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 

Atès l’establert a l’article 123.4 del ROAS i a l’article 9.2 de l’Ordenança, s’especifica 
que el percentatge de les subvencions proposades supera el 50% del cost de 
l’activitat. Aquest fet es justifica perquè el tipus de projectes i activitats vinculades a la 
cooperació al desenvolupament necessiten d’un major finançament públic per tal de 
poder mobilitzar recursos d’altres sectors i per tal que les activitats puguin executar-se 
adequadament. Cal afegir que altres administracions públiques catalanes i estatals no 
regulen l’existència d’aquests límits en matèria de cooperació al desenvolupament. 
 

Atès el disposat a l’article 21.3 de l’Ordenança, es proposa l’avançament dels 
pagaments perquè donada la conjuntura econòmica actual i atesa la naturalesa no 
lucrativa de les entitats destinatàries de les subvencions, no seria possible iniciar 
l’execució de les actuacions subvencionades sense l’ingrés avançat d’una part de la 
subvenció. 
 

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 a 
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 

Atès que, segons consta als apartats 3.3.b) i 3.3.e) de la Refosa 1/2014, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, 
d’11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 23 de desembre de 2013, 
correspon a la Junta de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per 
delegació del Ple, en el cas de la competència referida en el punt 3.3.b) sobre 
l’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en 
concurrència competitiva, i per delegació de la Presidència, en el que fa referència a 
l’apartat 3.3.e) relatiu a la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la 
concessió de subvencions en concurrència competitiva. 
 

En virtut de tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR les Bases Reguladores Generals i Específiques de les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
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competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), el text de les quals s’incorpora a 
continuació: 

 
“BASES REGULADORES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE LES C ONVOCATÒRIES 
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCU RRÈNCIA 
COMPETITIVA A ENTITATS DELS MUNICIPIS DE LA DEMARCA CIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL DESENVO LUPAMENT (2015) 
 
A través de les presents Bases la Diputació de Barcelona regula tres línies de subvencions 
a entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona amb la finalitat que contribueixin 
a desenvolupar diferents tipus d’actuacions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. 
 
Compartir estratègies i sinèrgies que generin complicitats entre sector públic i la societat 
civil, és i ha de ser un dels objectius dels governs locals per a aconseguir un món més just i 
sostenible. Aquest esforç s’encara en dues grans línies d’actuació que són complementàries 
entre si: la sensibilització i educació pel desenvolupament; i les accions de cooperació en 
els territoris destinataris que busquen un benefici i un impacte directe en la població més 
vulnerable. 
 
La solidaritat ha de ser efectiva a l'entorn proper, impulsant una voluntat de transformació de 
les societats i fent una defensa aferrissada dels drets humans i la igualtat de gènere al 
món. En aquest camí, la difusió de les realitats existents, dels resultats de la cooperació i 
l'existència d'injustícies de tot tipus, a les que el desenvolupament pot contribuir a resoldre, 
són una prioritat per a la una societat cada cop més sensibilitzada, activa i compromesa 
amb els reptes existents a nivell global. Aquestes actuacions, són viables des de la 
corresponsabilitat del sector públic i les entitats que recolzen i impulsen iniciatives al nostre 
país, per a fer-nos cada cop més nostres els principis de defensa d'un dels majors drets que 
té la persona, el dret a una vida digna. 
 
Un dels factors més importants d’èxit de la cooperació és el fet que aconsegueixi endegar 
un procés que pugui garantir la sostenibilitat. Aquesta sostenibilitat del procés és fruit d’una 
apropiació local per part de la comunitat beneficiària de la cooperació tant de les institucions 
locals, com de les organitzacions socials i comunitàries que hi participen. 
 
Per això la cooperació concertada territorialment s’emmarca en un model de cooperació en 
el que l’eficàcia de l’ajut al desenvolupament és major quan es  sustenta en una estratègia 
concebuda i liderada conjuntament des del Sud pels governs locals i la societat civil. Aquest 
model de cooperació es centra a donar resposta a les necessitats de cooperació generades 
i identificades i, per això, des del mateix moment de la formulació, els actors locals hi han 
d’intervenir amb un clar protagonisme públic i privat. 
 
Per la seva característica, aquesta via fomenta també la concertació territorial d’actors al 
Nord i per tant aprofita millor les experteses de cadascú, l’intercanvi d’experiències i la 
cooperació tècnica. 
 
En primer lloc, s’estableixen les Bases i Convocatòries Específiques per a cadascuna d’elles 
en les quals es determinarà l’objecte específic, finalitat, requisits de les entitats beneficiàries 
i actuacions subvencionables, criteris d’atorgament, quantia total màxima i consignació 
pressupostària de cada tipus de subvenció i import individualitzat i, a continuació, les Bases 
Generals comunes aplicables a totes tres convocatòries. 
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Les tres convocatòries fan referència, respectivament, a: 
- Subvencions per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al 

desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201520155120006523) 
- Subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de 

la convocatòria: 20152015512000653B) 
- Subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al 

desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20152015512000654B) 
 

A. BASES I CONVOCATÒRIES ESPECÍFIQUES  
 

I.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L’ATORGAM ENT DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A DONAR SU PORT A 
ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201520155120006523 
 
1.- Objecte  
L'objecte de les presents Bases és regular les especificitats del procediment per a la 
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a 
finançar assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. 
 
Les assistències tècniques que es presentin s’hauran d’emmarcar en els següents objectius 
i àmbits temàtics i geogràfics: 
 
I.- Objectius 
Els objectius d’aquesta Convocatòria són finançar aquelles actuacions basades, 
principalment, en l’intercanvi i la transferència de coneixement entre els socis i la formació, 
així com la realització de diagnòstics i estudis previs necessaris per al disseny i/o elaboració 
d’un pla d’acció, amb la finalitat de posar en marxa una actuació futura. 
 
II.- Àmbits temàtics  
A continuació es descriuen els àmbits temàtics en què s’hauran d’emmarcar les assistències 
tècniques que es presentin, tenint en compte que s’haurà d’optar només per un dels àmbits 
temàtics principals, mentre que no s’estableix límit per a les línies d’actuació 
complementàries. 

 
II.1.- Àmbits temàtics principals  
- Governança democràtica local i enfortiment institucional 
- Desenvolupament econòmic i productiu del territori, amb especial incidència en el 

sector agroalimentari 
- Turisme 
- Energies renovables, eficiència energètica d’edificis i equipaments públics o d’ús 

comunitari 
- Gestió de residus 
- Cicle de l’aigua 

 
II.2.- Línies d’actuació complementàries 
- Igualtat de gènere 
- Promoció dels drets humans 
- Governança democràtica local i enfortiment institucional 
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- Desenvolupament econòmic i productiu del territori, amb especial incidència en el sector 
agroalimentari 

- Turisme 
- Energies renovables, eficiència energètica d’edificis i equipaments públics o d’ús comunitari 
- Gestió de residus 
- Cicle de l’aigua 

 
III.- Àmbits geogràfics 
- Amèrica Llatina 
- Mediterrània Occidental 

 
2.- Finalitat de les subvencions  
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social amb impactes definits 
en els territoris destinataris que tinguin per finalitat l’impuls de la participació de les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona, i en general dels 
partenariats, en la cooperació al desenvolupament i per millorar i reforçar les polítiques públiques 
locals, la cohesió social i la qualitat de vida en els territoris on intervenen. 
 
3.- Requisits de les entitats i de les actuacions s ubvencionables  
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i reuneixin alguna de les 
següents condicions: 
• Entitats sense ànim de lucre que s’incloguin en el sector de les Organitzacions no 

Governamentals per al Desenvolupament, amb seu social o delegació permanent als municipis 
de la demarcació de la Diputació de Barcelona. 

• Entitats sense ànim de lucre que desenvolupin una activitat de dinamització del sector productiu 
i/o del coneixement, amb seu social o delegació permanent als municipis de la demarcació de 
la Diputació de Barcelona. 

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant 
la presentació dels documents que s’indiquen a les bases generals. 
 
2.- No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions aquelles entitats que, un cop transcorregut 
el termini de presentació de sol·licituds a la present Convocatòria, tinguin pendent justificar una 
subvenció atorgada amb anterioritat per la Direcció de Relacions Internacionals i hagi exhaurit el 
termini per fer-ho. 
 
3.- Les actuacions subvencionables hauran d’executar-se a través d’un partenariat format per 
actors públic–privats, liderats per una entitat sense ànim de lucre. Aquests partenariats hauran de 
comptar amb un mínim de 4 socis, entre els quals hi hagi l’entitat sol·licitant i, almenys, un ens local 
territorial de la demarcació de la Diputació de Barcelona, un agent empresarial de la demarcació 
de la Diputació de Barcelona i un govern local o regional del país destinatari de l’acció. Els agents 
empresarials i les entitats sense ànim de lucre només podran formar part d’un partenariat. 
 
4.- L’agent empresarial haurà de fer una declaració responsable conforme compleix els criteris pel 
patrocini en el sistema català de cooperació al desenvolupament de la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya aprovat el 17 de juliol de 2012 en 
el marc de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament1, quedant 
exclosa tota possibilitat de lucrar-se de la seva actuació com a membre del partenariat. 
 

                                                      
1 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/07/19/16/15/ff5190a2-9a74-4811-8ce5-1439c5d935ce.pdf i Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. 
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5.- Els tipus d’actuacions subvencionables seran els següents: 
• Enfortiment institucional dels socis públics del país destinatari de l’acció 
• Gestió de serveis públics locals  
• Promoció de mètodes gerencials moderns 
• Elaboració de Plans Estratègics Sectorials o Territorials 
• Establiment de canals de comercialització i impuls dels mercats locals 
• Promoció de l’associacionisme, la creació d’empreses, la cooperació empresarial i la 

col·laboració públic-privada 
• Foment de la transferència tecnològica i de coneixement a empreses 
• Foment de l’emprenedoria verda i/o social i de la Responsabilitat Social Corporativa 
• Investigació i desenvolupament 

 
6.- Característiques específiques d’algunes despeses de l'actuació imputables a la 
Diputació. 
 
Seran subvencionables per la Diputació, entre d’altres, les següents despeses amb els límits 
que s’indiquen: 
• Estudis, diagnòstics i despeses de personal expert. 
• Formació i intercanvi d’experiències a Barcelona en la matèria de l’actuació. En aquest 

cas haurà d’imputar-se un percentatge superior al 5% de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, incloses les despeses dels viatges, estades, dietes, matrícules de cursos, 
transport intern, etc. Aquesta formació anirà adreçada a electes i personal directiu de les 
administracions públiques sòcies de l’assistència tècnica del país destinatari.  

• Recursos humans, per a la gestió i coordinació de l’assistència tècnica, del sol·licitant i 
de les altres entitats sense ànim de lucre que puguin ser membres del partenariat així 
com de l’agent empresarial, que no podran imputar-se en un percentatge superior al 15% 
de l’aportació de la Diputació de Barcelona. 

• Recursos humans, tècnics i formatius, del sol·licitant i de les altres entitats sense ànim de 
lucre que puguin ser membres del partenariat així com de l’agent empresarial, que no 
podran imputar-se en un percentatge superior al 20% de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona. 

• Viatges i estades, que no podran sobrepassar el 40% de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, incloses les despeses dels viatges i estades a Barcelona per a la formació. 

• Accions de difusió i comunicació. 
 

4.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a les presents bases. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
• PERTINENÇA (20/100) Encaix a les polítiques públiques, adequació a les Bases de la 

Convocatòria pel que fa a l'articulació i concertació territorial d'actors i les actuacions 
proposades. Adequació i coherència del partenariat en funció dels objectius de 
l’assistència tècnica i grau d’implicació dels membres. 

• ENTITAT SOL·LICITANT I ANÀLISI DE LA CONCERTACIÓ (15/100) Encaix amb la 
tipologia d'actor, rols del partenariat i participació local, capacitats instal·lades i 
experiència prèvia similar (país i/o temàtica). 

• METODOLOGIA (22/100) Coherència d'objectius, activitats i resultats. Qualitat dels 
indicadors pel seguiment i avaluació, descripció dels continguts de formació. 
Identificació de mecanismes d'innovació. 
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• SOSTENIBILITAT, VIABILITAT I GÈNERE (18/100) Grau d'innovació, sostenibilitat i 
viabilitat, bona orientació a l'equitat de gènere i existència d'una estratègia global. 

• CARACTERÍSTIQUES DEL PRESSUPOST (15/100) Correspondència de les despeses 
i les activitats proposades, grau de detall de les despeses, elements de comprovació de 
la despesa (descripció, pressupostos, factures proforma...) 

• IMPACTE AL TERRITORI DESTINATARI I ALS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (10/100) Grau d'incidència i concertació al territori i 
orientació de les activitats de la participació,  implicació i encaix amb les institucions 
locals catalanes. Valoració de la proposta d'activitats de comunicació i difusió de 
l’assistència tècnica. 
 

5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorg ar i consignació pressupostària  
El pressupost que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les 
presents Bases reguladores serà de SIS-CENTS MIL (600.000) €, amb la distribució 
pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació: 

 
- CINC-CENTS QUARANTA MIL (540.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/10400-92400-48903 del pressupost de despeses de l’exercici 2015 de la corporació;  
 
- SEIXANTA MIL (60.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-92400-489* 

del pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la corporació. 
 

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en qualsevol de les altres dues línees de subvenció incloses en aquestes 
Bases no s’esgoti i sigui transferit a aquesta línea. 
 
6.- Import individualitzat de les subvencions  
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà 
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons 
l’establert a la Base específica 4 anterior i del pressupost que hagi sol·licitat com a 
subvenció. 
 
Sobre aquesta base, s’aplicaran uns barems consistents en un percentatge sobre l’import 
sol·licitat, fixats tenint en compte la puntuació obtinguda en cada cas. El pressupost es 
distribuirà aplicant el percentatge corresponent i fins esgotar el crèdit disponible. 
 

Trams de 
puntuació 

% respecte a 
l’import sol·licitat 

De 100 a 75 punts 100 

De 74 a 50 punts 90 

 
L’import individualitzat de les subvencions no superarà els 50.000 € ni el 70% del cost total 
de l’assistència tècnica. 
 
Per ser beneficiari de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts. 
 
En el cas que el crèdit disponible no s’esgoti amb les propostes que hagin obtingut els punts 
necessaris per a ser subvencionats, el pressupost sobrant podrà transferir-se a qualsevol de 
les altres dues línies de subvenció incloses en aquestes Bases. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

31/375 

7.- Vinculació a les bases generals comunes  
Seran d'aplicació a la present Convocatòria les determinacions contingudes a les Bases 
Generals comunes a les tres Convocatòries i, particularment, aquelles referides als aspectes 
següents:  període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma de 
presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de 
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de 
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 14), mesures de garantia (Base 16), forma de 
pagament (Base 13), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 17), possibilitat, o 
no, de compatibilitat amb altres subvencions (Base 18) i convocatòries (Base 19), termini 
per a l'atorgament (Base 7), i obligatorietat de senyalització (Base 21). 
 
II.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L’ATORGA MENT DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PE R A DONAR 
SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT  
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 20152015512000653B 
 
1.- Objecte  
L'objecte de les presents bases és regular les especificitats del procediment per a la 
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a 
finançar projectes de cooperació al desenvolupament.  
 
Els projectes que es presentin s’hauran d’emmarcar en els següents objectius i àmbits 
temàtics i geogràfics: 
 
I.- Objectius 
L’objectiu d’aquesta Convocatòria és la implementació d’una acció o servei concret, amb 
uns beneficiaris directes específics, els quals rebran els beneficis esperats. Per tant, 
l’objectiu és assolir resultats tangibles, més enllà de l’intercanvi de coneixement entre els 
socis.  
 
II.- Àmbits temàtics  
A continuació es descriuen els àmbits temàtics en què s’hauran d’emmarcar projectes de 
cooperació al desenvolupament que es presentin, tenint en compte que s’haurà d’optar 
només per un dels àmbits temàtics principals, mentre que no s’estableix límit per a les línies 
d’actuació complementàries. 

 
II.1.- Àmbits temàtics principals  
- Estímul del teixit productiu, del comerç just, de l’economia social i de la capacitat i 

l’organització social 
- Accés als serveis locals bàsics per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania 
- Foment de les energies renovables i l’eficiència energètica 
- Enfortiment institucional dels actors públics locals del país destinatari de l’acció 
- Processos de millora en el cicle integral de la seguretat alimentària 
- Dinamització i promoció del turisme local 
 
II.2.- Línies d’actuació complementàries  
- Igualtat de gènere 
- Promoció dels drets humans 
- Governança democràtica local i enfortiment institucional 
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- Desenvolupament econòmic i productiu del territori, amb especial incidència en el sector 
agroalimentari 

- Turisme 
- Energies renovables, eficiència energètica d’edificis i equipaments públics o d’ús comunitari 
- Gestió de residus 
- Cicle de l’aigua 

 
III.- Àmbits geogràfics 
- Amèrica Llatina 
- Mediterrània Occidental 

 
2.- Finalitat de les subvencions  
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social amb impactes definits 
en els territoris destinataris que tinguin per finalitat l’impuls de la participació de les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona, i en general dels 
partenariats, en la cooperació al desenvolupament i per millorar i reforçar les polítiques públiques 
locals, la cohesió social i la qualitat de vida en els territoris on intervenen. 
 
3.- Requisits de les entitats i de les actuacions s ubvencionables  
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i reuneixin alguna de les 
següents condicions: 
• Entitats sense ànim de lucre que s’incloguin en el sector de les Organitzacions no 

Governamentals per al Desenvolupament, amb seu social o delegació permanent als 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona. 

• Entitats sense ànim de lucre que desenvolupin una activitat de dinamització del sector 
productiu i/o del coneixement, amb seu social o delegació permanent als municipis de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona. 
 

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant 
la presentació dels documents que s’indiquen a les Bases Generals. 
 
2.- No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions aquelles entitats que, un cop transcorregut 
el termini de presentació de sol·licituds a la present Convocatòria, tinguin pendent justificar una 
subvenció atorgada amb anterioritat per la Direcció de Relacions Internacionals i hagi exhaurit el 
termini per fer-ho. 
 
3.- Els projectes de cooperació al desenvolupament hauran d'executar-se a través d’un partenariat 
format per actors públic–privats, liderats per una entitat sense ànim de lucre. Aquests partenariats 
hauran de comptar amb un mínim de 4 socis, entre els quals hi hagi l’entitat sol·licitant i, almenys, 
un ens local territorial de la demarcació de la Diputació de Barcelona, un agent empresarial dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona i un govern local o regional de país 
destinatari de l’acció. Els agents empresarials i les entitats sense ànim de lucre només podran 
formar part d’un partenariat. 
 
4.- L’agent empresarial haurà de fer una declaració responsable conforme compleix els criteris pel 
patrocini en el sistema català de cooperació al desenvolupament de la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya aprovat el 17 de juliol de 2012 en 
el marc de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament2, quedant 
exclosa tota possibilitat de lucrar-se de la seva actuació com a membre del partenariat. 

                                                      
2 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/07/19/16/15/ff5190a2-9a74-4811-8ce5-1439c5d935ce.pdf i Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament 
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5.- Els tipus d’actuacions subvencionables seran els següents: 
• Treball en xarxa dels diferents actors locals per promoure el desenvolupament 

econòmic mutu entre països desenvolupats i en desenvolupament 
• Impuls a mecanismes i accions per millorar i promoure el desenvolupament econòmic 

i la cohesió social en els països destinataris de l’acció 
• Integració i participació de la població destinatària i reforç de les capacitats 

endògenes de desenvolupament 
• Impuls i millora de la gestió pública 

 
6.- Característiques específiques d’algunes despeses de l'actuació imputables a la 
Diputació. 
 
S’inclouran, entre d’altres, les següents despeses amb els límits que s’indiquen: 
• Formació i intercanvi d’experiències a Barcelona en la matèria de l’actuació. En 

aquest cas haurà d’imputar-se un percentatge superior al 5% de l’aportació de la 
Diputació de Barcelona, incloses les despeses dels viatges, estades, dietes, 
matrícules de cursos, transport intern, etc. Aquesta formació anirà adreçada a electes 
i personal directiu de les administracions públiques sòcies del projecte del país 
destinatari.  

• Recursos humans del sol·licitant, de l’agent empresarial així com d’altres entitats 
sense ànim de lucre que puguin ser membres del partenariat, que no podran imputar-
se en un percentatge superior al 35% de l’aportació de la Diputació de Barcelona. 

• Viatges i estades, que no podran sobrepassar el 20% de l’aportació de la Diputació 
de Barcelona, inclosos el costos dels viatges i estades a Barcelona per a la formació. 

• Accions de difusió i comunicació. 
 

4.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present Base. 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
• PERTINENÇA (20/100) Encaix a les polítiques públiques, adequació a les Bases de 

la Convocatòria pel que fa a l'articulació i concertació territorial d'actors i les 
actuacions proposades. Adequació i coherència del partenariat en funció dels 
objectius del projecte i grau d’implicació dels membres. 

• ENTITAT SOL·LICITANT I ANÀLISI DE LA CONCERTACIÓ (15/100) Encaix amb la 
tipologia d'actor, rols del partenariat i participació local, capacitats instal·lades i 
experiència prèvia similar (país i/o temàtica). 

• METODOLOGIA (22/100) Coherència d'objectius, activitats i resultats. Qualitat dels 
indicadors pel seguiment i avaluació, descripció dels continguts de formació. 
Identificació de mecanismes d'innovació. 

• SOSTENIBILITAT, VIABILITAT I GÈNERE (18/100) Grau d'innovació, sostenibilitat i 
viabilitat, bona orientació a l'equitat de gènere i existència d'una estratègia global. 

• CARACTERÍSTIQUES DEL PRESSUPOST (15/100) Correspondència de les 
despeses i les activitats proposades, grau de detall de les despeses, elements de 
comprovació de la despesa (descripció, pressupostos, factures proforma...) 

• IMPACTE AL TERRITORI DESTINATARI I ALS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (10/100) Grau d'incidència i concertació al 
territori i orientació de les activitats de la participació,  implicació i encaix amb les 
institucions locals catalanes. Valoració de la proposta d'activitats de comunicació i 
difusió del projecte. 
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5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorg ar i consignació pressupostària  
El pressupost que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les 
presents Bases serà de SIS-CENTS MIL (600.000) €, amb la distribució pressupostària per 
anualitats que s’estableix a continuació: 

 
- CINC-CENTS QUARANTA MIL (540.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/10400-92400-48903 del pressupost de despeses de l’exercici 2015 de la corporació;  
- SEIXANTA MIL (60.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-92400-489* 

del pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la corporació. 
 

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en qualsevol de les altres dues línees de subvenció incloses en aquestes 
bases no s’esgoti i sigui transferit a aquesta línia. 
 
6.- Import individualitzat de les subvencions  
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà 
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons 
l’establert a la Base específica 4 anterior i del pressupost que hagi sol·licitat com a 
subvenció. 
 
Sobre aquesta base, s’aplicaran uns barems consistents en un percentatge sobre l’import 
sol·licitat, fixats tenint en compte la puntuació obtinguda en cada cas. El pressupost es 
distribuirà aplicant el percentatge corresponent i fins esgotar el crèdit disponible. 
 

Trams de 
puntuació 

% respecte 
a l’import 
sol·licitat 

De 100 a 75 punts 100 

De 74 a 50 punts 90 

 
En qualsevol cas, l’import individualitzat de les subvencions no superarà els 75.000 € ni el 
70% del cost total del projecte. 
 
Per ser beneficiari de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts. 
 
En el cas que el crèdit disponible no s’esgoti amb els projectes que hagin obtingut els punts 
necessaris per a ser subvencionats, el pressupost sobrant podrà transferir-se a qualsevol de 
les altres dues línies de subvenció incloses en aquestes bases. 
 
7.- Vinculació a les bases generals comunes  
Seran d'aplicació a la present Convocatòria les determinacions contingudes a les Bases 
Generals comunes a les tres Convocatòries i, particularment, aquelles referides als aspectes 
següents:  període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma de 
presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de 
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de 
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 14), mesures de garantia (Base 16), forma de 
pagament (Base 13), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 17), possibilitat, o 
no, de compatibilitat amb altres subvencions (Base 18) i convocatòries (Base 19), termini 
per a l'atorgament (Base 7), i obligatorietat de senyalització (Base 21). 
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III.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L'ATORG AMENT DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PE R A DONAR 
SUPORT A ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 20152015512000654B 
 
1.- Objecte  
L'objecte de les presents Bases és regular les especificitats del procediment per a la 
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a 
finançar accions de sensibilització i educació per al desenvolupament. 
 
Les accions que es presentin s'hauran d'emmarcar en els següents objectius i àmbits 
temàtics: 
 
I.- Objectius 
Els objectius d’aquesta Convocatòria són fomentar el coneixement de la realitat dels països 
en desenvolupament, facilitar el debat i la formació en relació amb la cooperació i estimular 
el compromís actiu de la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats al món. 
 
II.- Àmbits temàtics  
• Pau i conflictes internacionals 
• Drets Humans a escala internacional 
• Gènere i desenvolupament 
• Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament 
• Relacions Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes de canvi 
• Aproximació a la situació social, política i econòmica dels països en desenvolupament 
• La cooperació al desenvolupament 

 
2.- Finalitat de les subvencions  
Aquestes subvencions hauran d'impulsar activitats d'interès públic o social amb impactes 
definits en els municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona que fomentin la 
conscienciació i participació ciutadana en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament. 
 
3. Requisits de les entitats i de les actuacions su bvencionables  
1.-  Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a 
l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i reuneixin la 
següent condició: 

 
• Entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, amb seu social o delegació 

permanent als municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona.  
 

La concurrència d'aquest requisit s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a les Bases Generals. 
 
2.- No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions aquelles entitats que, un cop 
transcorregut el termini de presentació de sol·licituds a la present Convocatòria, tinguin 
pendent justificar una subvenció atorgada amb anterioritat per la Direcció de Relacions 
Internacionals i hagi exhaurit el termini per fer-ho. 
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3.- Característiques específiques de les despeses de l'actuació imputables a la Diputació de 
Barcelona: 
 
Seran imputables a la Diputació despeses de recursos humans de l’entitat o entitats 
sol·licitants, amb un límit màxim del 20% sobre l’import atorgat. 
 
4.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció  
Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present Base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada: 
• Existència d’un partenariat entre entitats (5/100) 
• Coherència dels objectius, activitats i resultats de l’acció amb les prioritats de la 

convocatòria (25/100) 
• Capacitat d'innovació (10/100) 
• Formulació del pressupost i aportació econòmica dels actors implicats (20/100) 
• Impacte en els municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona a partir d'una 

proposta d'indicadors objectius (20/100) 
• Accions de comunicació i difusió de l’acció (20/100) 

 
5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorg ar i consignació pressupostària  
El pressupost que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les 
presents Bases serà de CENT MIL (100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10400-92400-48903 del pressupost de despeses de l’exercici 2015 de la corporació. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en qualsevol de les altres dues línies de subvenció incloses en aquestes 
Bases no s’esgoti i sigui transferit a aquesta línia. 
 
6.- Import individualitzat de les subvencions  
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà 
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons 
l’establert a la Base específica 4 anterior i del pressupost que hagi sol·licitat com a 
subvenció. 
 
Sobre aquesta Base, s’aplicaran uns barems consistents en un percentatge sobre l’import 
sol·licitat, fixats tenint en compte la puntuació obtinguda en cada cas. El pressupost es 
distribuirà aplicant el percentatge corresponent i fins esgotar el crèdit disponible. 

 

Trams de 
puntuació 

% respecte a 
l’import 

sol·licitat 

De 100 a 75 punts 100 

De 74 a 50 punts 90 
 

En qualsevol cas, l'import individualitzat de les subvencions estarà entre els 8.000 € i els 
15.000 € i no podrà superar el 60% del cost total de l’acció.  
 
Per ser beneficiari de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts. 
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En el cas que el crèdit disponible no s’esgoti amb els projectes que hagin obtingut els punts 
necessaris per a ser subvencionats, el pressupost sobrant podrà transferir-se a qualsevol de 
les altres dues línies de subvenció incloses en aquestes Bases. 
 
7.- Vinculació a les bases generals comunes  
Seran d'aplicació a la present Convocatòria les determinacions contingudes a les Bases 
Generals comunes a les tres Convocatòries i, particularment, aquelles referides als aspectes 
següents:  període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma de 
presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de 
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de 
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 14), mesures de garantia (Base 16), forma de 
pagament (Base 13), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 17), possibilitat, o 
no, de compatibilitat amb altres subvencions (Base 18) i convocatòries (Base 19), termini 
per a l'atorgament (Base 7), i obligatorietat de senyalització (Base 21). 

 
B. BASES GENERALS COMUNES A LES TRES CONVOCATÒRIES  

 
1.- Període d’execució  
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 30 de 
juny de 2016, excepte en el cas de les subvencions per a les accions de sensibilització i 
educació pel desenvolupament (codi de la convocatòria: 20152015512000654B) en les que 
el període d’execució s’estableix entre l’1 de gener de 2015 i el 30 de setembre de 2015. 
Aquests períodes podran ser prorrogats, si es considera oportú i es sol·licita abans de la 
finalització del mateix, fins a la meitat dels mateixos. 
 
2.- Documentació a aportar  
A la sol·licitud de subvenció, que seguirà un model normalitzat tal com s’especifica a la Base 
General 3, caldrà adjuntar la documentació següent:  
1) DNI del representant legal* 
2) Escriptura de constitució o Estatuts* 
3) Poders de representació* 
4) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat sol·licitant* 
5) Inscripció registral de l’entitat* 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
8) 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. 

9) Memòria de l’activitat a realitzar per a la qual es demana la subvenció i definició dels 
indicadors objectius del projecte, d’acord amb el model normalitzat. 

10) Pressupostos previstos per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord 
amb els models normalitzats. 

11) Cartes de compromís de les entitats del partenariat amb les quals es desenvoluparan 
les actuacions subvencionables, si s’escau, que inclouran les obligacions assumides en 
l’execució de l’acció. En el cas de les línies de subvenció d’assistències tècniques i 
projectes de cooperació (codis: 201520155120006523 i 20152015512000653B), la 
carta de compromís de l’agent empresarial inclourà una declaració responsable sobre 
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el compliment dels criteris pel patrocini en el sistema català de cooperació al 
desenvolupament de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya aprovat el 17 de juliol de 2012 en el marc de la Llei 26/2001, de 
31 de desembre, de cooperació al desenvolupament3, quedant exclosa tota possibilitat de 
lucrar-se de la seva actuació com a membre del partenariat. 

12) Darrera memòria publicada d’activitats de sensibilització/cooperació, que no podrà ser 
anterior a l’any 2013. 
 

* La presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin aportat en 
Convocatòries anteriors, es podran obviar sempre que es manifesti que no han sofert 
canvis respecte la darrera vegada que es van presen tar , tal com preveu l’article 35 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 
 
L’esmentada documentació haurà de ser original o còpia compulsada i es presentarà en 
qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya. 
 
3.- Termini, forma i  lloc de presentació de les so l·licituds  
 
3.1.- TERMINI: 
El termini de presentació de sol·licituds serà el següent: 
 
Per a les Convocatòries 201520155120006523 i 20152015512000653B: 40 dies comptats 
des de l’endemà de la publicació de les presents Bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Per a la Convocatòria 20152015512000654B: 30 dies comptats des de l’endemà de la 
publicació de les presents Bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
3.2.- FORMA: 
Les sol·licituds hauran de presentar-se en paper mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la Base 
General 2, podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/ri/convocatoriaentitats2015. 
 
Els formularis normalitzats de sol·licitud i la resta de documentació acompanyada es 
presentaran de forma física al Registre General de la Diputació de Barcelona, tal com 
s’especifica en el punt següent, i, a més, tota la documentació s’haurà de presentar en un 
llapis de memòria USB o un CD/DVD.  
 
Amb la finalitat d’establir una relació més fluïda amb les entitats beneficiàries i sempre que 
aquestes no comuniquin la preferència d’altres formes de relació,  es demana que les 
sol·licituds incloguin l’adreça de correu electrònic més adient al respecte. 
 
3.3.- LLOC DE PRESENTACIÓ: 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la Base 2, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels Registres Generals de la Diputació de Barcelona (Rbla. 
Catalunya 126, edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte 

                                                      
3 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/07/19/16/15/ff5190a2-9a74-4811-8ce5-1439c5d935ce.pdf i Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament 
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d’Urgell 187, edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Pg. de la Vall 
d’Hebron 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores, carrer Londres 55, edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre 
a Barcelona). 
 
També es poden presentar, dins dels terminis esmentats, per qualsevol dels mitjans 
previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAPPAC), així com a 
l’article 24 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
  
4.- Subsanació i reformulació de la sol·licitud  
D’acord amb l’art. 71 de la LRJAPPAC, en cas que la documentació presentada sigui 
incorrecta o incompleta, es requerirà al beneficiari, per tal que en el termini de DEU (10) dies 
hàbils a partir de l’endemà de 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. 
 
Quan l’oficina gestora identifiqui despeses no determinants per a l’assoliment de l’objectiu 
del projecte, seran clarament explicitades a l’interessat i es donarà audiència per un termini 
de 15 dies hàbils, per tal que presenti els aclariments que consideri oportuns de justificació 
de les partides. Un cop rebuts els aclariments, l’oficina gestora els valorarà per decidir si la 
despesa es considera inclosa en la proposta, o bé, s’exclou. En cas que l’entitat no presenti 
aclariments, l’expedient serà tramitat excloent la despesa referida.   
 
L’esmentat requeriment, i l’audiència pertinent en cas que escaigui, es realitzarà per mitjans 
electrònics, si l’entitat beneficiària no comunica altrament. 
 
En el supòsit que l’informe de valoració de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
proposi un atorgament inferior a l’import sol·licitat per l’entitat, en base als criteris establerts 
en aquestes bases, s’obrirà un tràmit d’audiència previ a la proposta de resolució, de CINC 
(5) dies hàbils a l’entitat sol·licitant corresponent per tal que pugui reformular la seva 
sol·licitud adaptant les actuacions i el pressupost. 
 
Prèviament a la proposta de resolució de la convocatòria, l’Oficina de Cooperació revisarà la 
reformulació per validar que segueix complint amb els requisits establerts en aquestes 
bases i que no varia ni l’objecte de la sol·licitud ni la puntuació obtinguda per aquesta. 
 
5.- Procediment de concessió  
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases 
reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
6.-  Òrgans competents per a la instrucció i la pro posta de concessió  
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds 
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau. 
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït 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 les següents persones: 
• Diputat adjunt a la Presidència, per delegació de la Presidència, 
• Director de Relacions Internacionals, i 
• Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. 

 
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
L’òrgan col·legiat que proposarà la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert 
alguna/es convocatòries o no esgotar el crèdit total previst en cadascuna d’elles. En aquest 
cas, el crèdit sobrant en qualsevol de les quatre convocatòries de subvencions podrà 
transferir-se a les altres tal com queda establert a les bases específiques. 
 
7.-  Termini de resolució, de notificació i règim d e recursos  
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades per a 
cadascuna de les convocatòries i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos 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 LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
8.- Acceptació de la subvenció  
La subvenció s’acceptarà expressament en el termini d’un mes des de la notificació del seu 
atorgament.  
 
9.- Obligacions dels beneficiaris  
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 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 de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 
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2) Els/les beneficiaris/es hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 

3) El/la beneficiari/a 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, així com a les auditories d’impacte i seguiment de projectes que realitzi la 
corporació, 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 o, en el seu cas, aquell que resulti de 
l’eventual reformulació que pogués fer el sol·licitant d’acord amb les previsions legals, és 
vinculant en cas de resultar beneficiari, si bé s’admetrà la possible compensació de 
desviacions entre les diverses partides que l’integren sempre que aquestes no superin el 
15% de l’import de la subvenció.  

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. 

 
10.- Despeses subvencionables  
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
• Compres de terrenys o edificis 
• Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes 
• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
• Material inventariable 

 
Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la 
prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi 
hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o 
llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. L’elecció entre les ofertes 
presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, o si s’escau, en la sol·licitud de subvenció, 
s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmicament 
més avantatjosa, d’acord amb el disposat als arts. 150.1 i 151.1 de l’esmentat Text Refós. 
 
Les despeses indirectes no podran superar el 5 % de l’import de les despeses directes de la 
subvenció atorgada. 
 
11.- Subcontractació   
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit de 25 % del cost total de l’activitat. 
 
12.- Conveni de col·laboració amb els socis del par tenariat  
En el supòsits en què la sol·licitud de subvenció prevegi despeses a executar pel/s soci/s del 
partenariat, l’entitat beneficiària podrà transferir al/s soci/s fins un màxim del 30% de l’import 
de la subvenció atorgada. A fi de formalitzar les condicions de la/les transferència/es, 
execució i justificació d’aquestes despeses, l’entitat i el/s soci/s signaran un conveni de 
col·laboració on constin els elements que s’estableixen a continuació: 
• descripció de les parts signatàries i justificació de la capacitat dels representants de les 

mateixes 
• objecte del conveni 
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• obligacions de les parts, entre les quals, s’establiran de manera clara, els imports que es 
transfereixen, les activitats a desenvolupar pel/s soci/s del partenariat i la forma en què 
aquest/s justificarà/an la despesa feta amb la transferència. La justificació del/s soci/s del 
partenariat haurà de complir amb els requisits establerts a la Base General 14. 

• termini d’execució i justificació, que hauran de calcular-se de manera que l’entitat 
beneficiària de la subvenció pugui complir amb els terminis establerts a les presents 
bases 

• causes de resolució i extinció del conveni 
• vigència, duració i pròrroga, condicionada a les possibles pròrrogues de la subvenció 
• normativa aplicable, que haurà de limitar-se a la normativa reguladora de les presents 

bases, i jurisdicció competent. 
 

En qualsevol cas, l’entitat beneficiària de la subvenció serà l’única responsable davant la 
Diputació de Barcelona. En conseqüència, la justificació presentada pel/s soci/s del 
partenariat serà verificada i validada per l’entitat beneficiària abans de presentar-la, de 
conformitat amb la Base General 14, davant la Diputació de Barcelona.  
 
13.- Forma de pagament   
 
13.1.- CONVOCATÒRIES 201520155120006523 i 20152015512000653B: 
La subvenció concedida es transferirà a les entitats beneficiàries en tres pagaments. El 
primer, d’un import del 50% de la subvenció, es tramitarà una vegada la Diputació de 
Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada i s’haurà de justificar 
abans del 15 d’octubre de 2015.  
 
El segon pagament, del 40%, es tramitarà una vegada rebuda i comprovada la justificació 
d’almenys el 70 % del primer pagament i s’haurà de justificar abans del 30 de setembre de 
2016. 
 
L’últim pagament, del 10% es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada 
comprovada la justificació final, es determinarà el pagament corresponent a l’excés justificat 
per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de l’import de la subvenció atorgada. Si la 
justificació presentada no acredita una despesa per valor igual o superior als dos primers 
pagaments, l’entitat beneficiària haurà de retornar els imports pagats i no justificats.  
 
13.2.- CONVOCATÒRIA 20152015512000654B: 
La subvenció concedida es transferirà a les entitats beneficiàries en dos pagaments. El 
primer, d’un import del 50% de la subvenció, es tramitarà una vegada la Diputació de 
Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. 
 
El segon pagament, del 50%, es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada 
comprovada la justificació de les despeses relatives a l’activitat subvencionada, que s’haurà 
de presentar abans del 15 de novembre de 2015, es determinarà el pagament corresponent 
a l’excés, en relació amb el primer pagament, justificat per l’entitat beneficiària, fins a arribar 
al total de l’import de la subvenció atorgada. Si la justificació presentada no acredita una 
despesa per valor igual o superior al primer pagament, l’entitat beneficiària haurà de retornar 
els imports pagats i no justificats.  
 
L’avançament dels pagaments establerts en els punts 13.1 i 13.2 es justifica per les 
dificultats de liquiditat de les entitats destinatàries de les convocatòries, en la conjuntura 
econòmica actual, per fer front al pagament de les activitats, projectes o intervencions 
subvencionades. 
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14.- Termini i forma de justificació  
 
14.1.- TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 
 
a) Convocatòries 201520155120006523 i 20152015512000653B: 
 
S’estableix un termini de justificació parcial, 15 d’octubre de 2015, i un termini de justificació 
final, 30 de setembre de 2016. 
 
b)   Convocatòria 20152015512000654B: 
 
S’estableix com a termini de justificació el 15 de novembre de 2015. 
 
14.2.- FORMA DE JUSTIFICACIÓ: 
Aquestes justificacions es presentaran pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que 
es podran trobar a http://www.diba.cat/web/ri/convocatoriaentitats2015 i revestiran la forma 
de: 
 
I.- Per a les subvencions d’import fins als 20.000 €, Compte justificatiu simplificat, 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 75.2. del RLGS. 
 

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

atorgada. 
2) Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera 

l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i 
contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte que per les seves especials 
característiques no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els 
proveeixin, o que la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la subvenció. En cas de 
no contractar-se l’oferta més econòmica, s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta 
informació s’acompanyarà a la justificació de la subvenció.  

3) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
4) Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

II.- Per a les subvencions d’import superior als 20.000 €, Compte justificatiu amb aportació 
de justificants, 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 RLGS.  
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La memòria econòmica tindrà el contingut següent: 
 

1. Relació classificada de les despeses de l’activitat, segons el model normalitzat aprovat a 
l’efecte. 

 

2. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil. 
 

Els documents justificatius hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per les 
autoritats públiques corresponents, amb facultats fedatàries, en el país d’expedició del 
document. 
 
 La documentació justificativa es presentarà numerada por ordre cronològic i es 
correspondrà amb la relació classificada de despeses de l’activitat esmentada en el punt 
1 anterior. 

 

i. Les factures contindran les dades següents: 
▪ Número de factura. 
▪ Data d’expedició. 
▪ Nom i cognoms, raó o denominació social de qui expedeix la factura. 
▪ Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser l’entitat 

beneficiària. 
▪ Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació nacional 

aplicable a qui expedeix la factura. 
▪ Descripció de les operacions i els seus imports.  
 Pel que fa a la descripció de les operacions, si no fos suficientment clara, 

s’acompanyarà d’una nota explicativa a l’efecte. 
 En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de l’EURO, 

s’indicarà i acreditarà a través de documentació formalitzada, el tipus de canvi 
empleat i l’import resultant de la seva aplicació en EURO. A aquests efectes, es 
justificarà el tipus de canvi corresponent a la data de la transferència de cadascun 
dels pagaments. 

▪ Tipus impositius aplicats.  
▪ Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per separat. 
▪ Data de realització de les operacions objecte de facturació. 
▪ Data de pagament de la factura. En el cas de que aquesta sigui pagada mitjançant 

xec o transferència, l’entitat beneficiària haurà d’acreditar el pagament 
efectivament realitzat (per exemple, a través de còpia dels xecs o de les 
transferències realitzades, extractes bancaris, etc.). El pagament en metàl·lic serà 
excepcional i restrictiu. Si l’òrgan atorgant de la subvenció no considera 
suficientment provada la justificació del pagament, aquest podrà sol·licitar la 
documentació complementària que consideri oportuna amb l’objectiu de que el 
mateix consti justificat de manera correcta. 

 No tindran la consideració de documents justificatius les factures “pro forma” o 
provisionals. 

 

ii. Altres documents de valor probatori equivalent hauran de contenir la informació 
següent: 
▪ Número, i en el seu cas, sèrie. 
▪ Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació nacional 

aplicable a qui expedeix la factura, nom i cognoms, raó o denominació social de 
qui l’expedeix. 

▪ Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs” (o tipus impositiu equivalent). 
▪ Import total. 
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iii. Documentació específica: 
 
▪ Recursos Humans: 

 
S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les retribucions al 
personal al servei de l’entitat beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat Social 
o assegurances de personal equivalents en cada país), sempre que siguin 
proporcionals a la dedicació assignada a l’activitat subvencionada i estiguin 
vinculades a aquesta. 
 
En el cas de la convocatòria [assistències tècniques], els documents justificatius 
d’aquestes despeses s’acompanyaran d’un certificat del representant legal de 
l’entitat en què es faci constar les funcions dels llocs de treball imputats a la 
subvenció així com el temps de dedicació i funcions concretes desenvolupades en 
relació amb l’activitat subvencionada. 
 
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els 
contractes laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com 
convenis col·lectius o altres documents que acreditin la percepció.  
 
Serà necessari aportar els documents acreditatius de les cotitzacions a la 
Seguretat Social o entitats equivalents en cada país, així com els acreditatius de 
les altres retencions realitzades. 

 
▪ Viatges i estades: 

 
Només s’admetran les despeses de viatges, transport i allotjament que siguin 
necessàries i estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat 
subvencionada. Els motius que justifiquen la realització d’aquestes despeses 
hauran de ser expressament contemplats en la justificació. 
 
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar 
clarament l’origen/destí i dates dels viatges, així com el nom de les persones que 
viatgen. Així mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom de les persones que 
han precisat la contractació d’allotjament. 
 
Únicament seran elegibles les despeses de viatges en classe turista i l’allotjament 
en hotels de categoria similar. 

 
Les quanties màximes de les dietes per allotjament i manutenció, així com els 
imports màxims de quilometratge subvencionables en el supòsit d’utilitzar vehicle 
propi, s’ajustaran als barems establerts per cada entitat, els quals hauran de ser 
acreditats pel responsable d’aquesta. 

 
Respecte del servei de taxi, el seu ús serà excepcional i restrictiu i haurà de 
constar el motiu de la seva utilització. 

 
▪ Contractacions superiors a l’import corresponent al contracte menor: 

 
Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera 
l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
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novembre, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a 
diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte que 
per les seves especials característiques no existeixi en el mercat un nombre 
suficient d’entitats que els proveeixin, o que la despesa s’hagi realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. En cas de no contractar-se l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, d’acord amb el disposat als arts. 150.1 i 151.1 de l’esmentat Text 
Refós, s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta informació s’acompanyarà a la 
justificació de la subvenció.  

 
3. Relació d’altres ingressos que hagin finançat l’activitat, amb indicació de l’import i la 

procedència, segons model normalitzat aprovat a l’efecte. 
 
4. Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

III.- Especificitats de les justificacions presentades per entitats beneficiàries que hagin 
transferit una part de la subvenció a un o més socis del partenariat: 
En aquests supòsits, l’entitat beneficiària seguirà les indicacions establertes amb anterioritat 
en els punts I i II, en funció de l’import total de la subvenció. 
 
Tanmateix, a més de la documentació establerta en els punts I i II per a la resta de la 
subvenció, respecte de la part transferida a un o més socis del partenariat, haurà de 
presentar el següent: 
- Conveni de col·laboració signat entre l’entitat beneficiària i el/els soci/s del partenariat, 

tot d’acord amb l’establert a la Base General 12; 
- Comprovant de la/les transferència/es feta/es al/s soci/s; 
- Justificació presentada a l’entitat beneficiària pel/s soci/s. Els socis hauran de justificar 

la despesa realitzada, amb independència de l’import de la transferència rebuda, de 
conformitat amb les indicacions I i II establertes per als beneficiaris de les subvencions 
amb anterioritat, en funció de si l’import de la subvenció total atorgada és superior o 
inferior als 20.000 €; i 

- Informe de verificació i validació de la justificació del/s soci/s fet per l’entitat beneficiària. 
 

15.- Deficiències en la justificació  
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de corregir 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 beneficiari 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. 
 
16.- Mesures de garantia  
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que són entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 
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17.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació 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/a, 
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/a 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 de l’activitat subvencionada. 

c. Quan el/la beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les 
presents bases. 

 
18.- 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 de l’activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
19.- Compatibilitat entre convocatòries  
Les entitats podran presentar únicament una proposta a una de les convocatòries següents: 
assistències tècniques (codi: 201520155120006523); projectes de cooperació (codi: 
20152015512000653B); i accions de sensibilització i educació per al desenvolupament 
(codi: 20152015512000654B), essent motiu d’exclusió si presenten dues o més propostes. 
Així mateix els agents empresarials i les entitats sense ànim de lucre només podran formar 
part d’un partenariat. 
 
20.- Publicitat de les subvencions concedides  
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
21.- Mesures de difusió del finançament públic  
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució de l’activitat, projecte o intervenció, en tota la documentació impresa i en cartells 
o mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
22.- 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.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a 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; 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. 
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3.- Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris 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. 
 
23.- Obligats al reintegrament    
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiaris. 
 
2.- 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. 
 
24.-  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. 
 
25.- 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, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i demés legislació 
concordant.” 

 
Segon.-  APROVAR les tres convocatòries de subvencions següents: 
 
2.1. Convocatòria de subvencions per a donar suport a assistències tècniques en 
l'àmbit de la cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201520155120006523), per un import total màxim de SIS-CENTS MIL (600.000) €, 
que es regirà per les Bases Reguladores Específiques corresponents i les Generals 
comunes, aprovades, totes elles, a l'acord anterior; 
 
2.2. Convocatòria de subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20152015512000653B), per un import total 
màxim de SIS-CENTS MIL (600.000) €, que es regirà per les Bases Reguladores 
Específiques corresponents i les Generals comunes, aprovades, totes elles, a l'acord 
anterior; i 
 
2.3. Convocatòria de subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i 
educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 20152015512000654B), 
per un import total màxim de CENT MIL (100.000) €, que es regirà per les Bases 
Reguladores Específiques corresponents i les Generals comunes, aprovades, totes 
elles, a l'acord anterior. 
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Tercer.-  AUTORITZAR una despesa per un import màxim d’UN MILIÓ TRES-CENTS 
MIL (1.300.000) €, amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a 
continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i DECLARAR-NE LA 
PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març: 

 
• UN MILIÓ CENT VUITANTA MIL (1.180.000) € amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/10400-92400-48903 del pressupost de despeses de 
l’exercici 2015 de la corporació; i 

 
• CENT VINT MIL (120.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/10400-92400-489* del pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la 
corporació. 

 
Quart.-  PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar el 
Catàleg de serveis de l'any 2015, el seu règim regu lador i la convocatòria per a la 
concessió de recursos que s’hi inclouen, en el marc  del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, així com la Carta de serveis del  Catàleg.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local, 
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”, 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 el procediment 
d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de 
referència. 
 
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
8 de juny de 2012, configura el Catàleg de concertació (en endavant, Catàleg) com un 
dels instruments que, juntament amb les Meses de concertació i els Programes 
complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de concertació i 
l’accés als àmbits definits a la clàusula 7a. del Protocol general.  
 
El Catàleg es defineix com un instrument constituït per una relació ordenada amb 
vocació d’exhaustivitat dels recursos concertables identificats per les àrees sectorials 
que la Diputació de Barcelona publica periòdicament en el marc del Pla a fi de satisfer 
les demandes i necessitats dels governs locals, tant pel que fa als recursos econòmics 
com als tècnics i materials. 
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Atès que la vigència del Catàleg es correspon amb el termini comprès entre la data de la 
seva aprovació i l’aprovació del Catàleg següent, procedeix ara, mitjançant el present 
dictamen, aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la 
convocatòria corresponent per la concessió dels recursos que s’hi inclouen. 
 

En aquest sentit, el context socioeconòmic i institucional dels governs locals exigeix un 
Catàleg innovador, més eficient i adaptat a les necessitats actuals del territori, i amb una 
oferta de recursos útils per a la gestió dels governs locals, que els eviti càrregues 
administratives innecessàries i que incorpori indicadors unívocs d’una major transparència i 
qualitat. 
 

El règim regulador del Catàleg, per la seva part, recull les condicions generals de 
sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament, així com també les 
condicions específiques en funció del tipus i la classe de recurs que es regula. 
 

Les novetats i característiques principals del Catàleg de serveis de l’any 2015 i el seu 
règim regulador procuren atendre les circumstàncies següents: 

- Es preveu destinar un pressupost de 54.553.544,79 €, dels quals 29.635.827,30 € 
corresponen a ajuts econòmics, 16.140.437,49 € a fons de prestació, i 8.777.280 
milions a recursos tècnics i materials amb càrrec als capítols 2, 4 i/o 7, a distribuir 
entre els 214 recursos catalogats. 

- Els serveis obligatoris que han de desenvolupar els municipis i els consells 
comarcals constitueixen el destí principal dels recursos.  

- Es ressalta la singularitat i l’objectiu específic de cada recurs. Així mateix, es 
fomenta la polivalència de recursos tècnics i materials amb l’objectiu de cobrir un 
ventall més ampli d’actuacions i es potencia la seva vinculació amb l’estructura de 
personal dels centres gestors de la Diputació. 

- S’identifiquen els municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona com a 
destinataris preferents dels recursos del Catàleg. En particular, es reserva una 
atenció especial als municipis de fins a 1.000 habitants, donant compliment 
d’aquesta manera a la voluntat de la Corporació d’enfortir l’assistència i la 
cooperació amb aquest tipus d’ens manifestada en el decret del president de 26 
de juny de 2014, que va aprovar la “línia específica de suport al petit municipi”. 

- Per assolir una distribució adequada dels recursos catalogats, els trams de 
població establerts són els següents: fins a 1.000 habitants, de 1.001 a 5.000 
habitants, de 5.001 a 20.000 habitants, de 20.001 a 50.000 habitants, de 50.001 a 
75.000 habitants, i més de 75.000 habitants. La ciutat de Barcelona no ostenta la 
condició d’ens destinatari d’acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre la 
Diputació i l’Ajuntament. 

- Es manté i aprofundeix en el compromís amb la qualitat i la transparència iniciat 
l’any passat. Amb la finalitat de configurar el Catàleg com una Carta de serveis que 
faci visible el compromís institucional de la Diputació amb els ajuntaments i els 
consells comarcals, així com la qualitat dels serveis que presten a la ciutadania, es 
delimiten i difonen nous compromisos de qualitat vinculats tant al Catàleg com a 
eina de gestió, com als recursos oferts a partir d’aquest instrument, i s’obren 
canals per a la determinació participativa respecte dels àmbits d’actuació més 
rellevants amb l’objectiu últim d’adequar l’acció de la Corporació a les necessitats i 
expectatives del territori. 
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- Per tant, per a cadascun dels diferents recursos individualment prestats es 
defineix com a mínim un compromís de qualitat assumit en la prestació del 
servei vers els destinataris dels recursos. Aquests compromisos són 
quantificables i invocables. Davant del seu eventual incompliment, es preveuen 
mesures oportunes per corregir les deficiències detectades en la qualitat 
compromesa. Així, s’han definit 293 compromisos de qualitat associats 
específicament als recursos incorporats al Catàleg.  

- Complementàriament i amb la voluntat d’estandarditzar un nivell de qualitat 
compartit pel conjunt de recursos econòmics del Catàleg, es defineix un 
compromís de caràcter transversal vinculat al termini de pagament dels referits 
recursos, tant dels ajuts com dels fons de prestació. 

- Per últim, es reforça la tramitació electrònica dels recursos del Catàleg amb la 
possibilitat de tramitar per aquest canal la justificació de despesa dels ajuts 
econòmics. 

 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 12.3.c) de la 
Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència en data de 11 de desembre de 2013 i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” (annex 1). 
 
Segon.- APROVAR el règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el text íntegre del qual és el següent: 
 

Règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 201 5 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” 
 
ÍNDEX 
 
Capítol 1. Disposicions generals 
Article 1. Objecte 
Article 2. El Catàleg de serveis 
Article 3. Destinataris 
Article 4. Tipologia de recursos 
Article 5. Quantia total i consignació pressupostària 
Article 6. Procediment de concessió  
Article 7. Règim jurídic 
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Capítol 2. Sol·licitud  
Article 8. Requisits 
Article 9. Procediment 
Article 10. Registre electrònic 
Article 11. Consulta i seguiment  
Article 12. Esmena a instància de l’ens 
Article 13. Encàrrec de tramitació electrònica 
 
Capítol 3. Instrucció 
Article 14. Responsables 
Article 15. Revisió de sol·licituds i subsanació 
Article 16. Criteris automàtics de subsanació 
Article 17. Valoració 
Article 18. Especialitats d’instrucció i valoració d’ajuts econòmics 
Article 19. Especialitats d’instrucció i valoració de recursos tècnics i materials 
 
Capítol 4. Resolució i acceptació 
Article 20. Responsables  
Article 21. Formes de resolució  
Article 22. Especialitats de resolució i acceptació de redacció de plans, projectes i informes 
que s’hagin de contractar externament 
Article 23. Especialitats de resolució i acceptació d’ajuts econòmics 
Article 24. Especialitats de resolució i acceptació de fons de prestació 
 
Capítol 5. Execució  
Article 25. Responsables 
Article 26. Especialitats d’execució de redacció de plans, projectes i informes  
Article 27. Especialitats d’execució de recursos materials  
 
Capítol 6. Justificació  
Article 28. Especialitats de justificació d’ajuts econòmics 
Article 29. Procediment de justificació d’ajuts econòmics 
Article 30. Registre electrònic 
Article 31. Consulta i seguiment 
Article 32. Especialitats de justificació de fons de prestació 
Article 33. Pagament 
 
Capítol 7. Règims específics 
Article 34. Actuacions pluriennals  
Article 35. Catàlegs sectorials 
 
Capítol 8.  Modificacions en la resolució 
Article 36. Canvis de destinació 
Article 37. Ampliació de terminis  
Article 38. Renúncies i reduccions 
Article 39. Altres modificacions 
 
Capítol 9.  Tancament 
Article 40. Audiència i tancament. 
 
Capítol 10.  Protecció de dades 
Article 41. Protecció de dades. 
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Capítol 11.  Taula de terminis màxims 
 
Capítol 1. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
L’objecte del present règim és regular les condicions generals de participació i gestió dels 
recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2015 (d’ara endavant, Catàleg) del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Article 2. El Catàleg de serveis  
1. El Catàleg de serveis és una relació ordenada amb vocació d’exhaustivitat dels 

recursos concertables identificats per les àrees sectorials que la Diputació de Barcelona 
publica periòdicament en el marc del Pla a fi de satisfer les demandes i  necessitats 
dels governs locals durant el termini de vigència del referit Catàleg, tant pel que fa als 
recursos econòmics com als tècnics i materials. 

2. Per cada recurs, el Catàleg proporciona la següent informació: 
a. Nom i descripció del recurs. 
b. Tipus i classe de recurs.  
c. Àrea de la Diputació que el promou. 
d. Programa de què forma part. 
e. Unitat de prestació de referència de la Diputació. 
f. Àmbit de concertació, dels previstos en la clàusula 7a del Protocol general del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
g. Termini de sol·licitud. 
h. Destinataris. 
i. Criteris de valoració de sol·licituds. 
j. Condicions de concertació, si n’hi ha, les quals estableixen les particularitats i 

requisits del recurs en matèria de sol·licitud i gestió. 
k. Compromisos de qualitat aplicables i mesures correctores. 
l. Normativa aplicable. 

 
Article 3. Destinataris 
1. Són destinataris dels recursos del Catàleg de serveis, en tant que destinataris del Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” d’acord amb la clàusula 5a del seu Protocol 
general: 
a. Amb caràcter preferent, els municipis i/o les comarques de la demarcació de 

Barcelona. 
b. També poden ser destinataris els ens següents: mancomunitats, comunitats de 

municipis, consorcis locals i entitats municipals descentralitzades. 
2. Per assolir una distribució adequada dels recursos segons el marc legal vigent i una 

millor adaptació a les necessites locals, els recursos del Catàleg s’adrecen a alguns o 
tots dels següents trams de població: 
a. Fins a 1.000 habitants 
b. De 1.001 a 5.000 habitants 
c. De 5.001 a 20.000 habitants 
d. De 20.001 a 50.000 habitants 
e. De 50.001 a 75.000 habitants 
f. Més de 75.000 habitants 

3. És requisit indispensable per esdevenir beneficiari dels recursos previstos al Catàleg 
l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb 
caràcter previ a la concessió dels recursos. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

54/375 

4. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari dels recursos del 
Catàleg, d’acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en desenvolupament del Protocol general. 

 
Article 4. Tipus de recursos 
Els recursos que la Diputació ofereix als ens destinataris responen a la tipologia i 
classificació següent: 
a. Recursos tècnics, consistents en l’elaboració de treballs d’assessorament i assistència 

adreçats a procurar un suport especialitzat, tècnic o jurídic, als ens locals. Classes: 
i. Redacció de plans, projectes i informes: Elaboració i lliurament d’un pla, projecte o 

estudi a l’ens destinatari, prèvia sol·licitud del mateix. 
ii. Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió: Disseny, 

desenvolupament i manteniment d’eines informàtiques de suport al treball dels ens.  
b. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de 

serveis i activitats i també d’estructures de gestió locals, mitjançant transferències 
dineràries puntuals. Classes:  
i) Ajuts econòmics: Transferències dineràries puntuals per al finançament d’obres, 

serveis i activitats, distribuïdes per valoració de projectes i sobre la base de criteris 
d’interès local. 

ii) Fons de prestació: Transferències dineràries de caràcter excepcional per al 
finançament de serveis i estructures de gestió local, distribuïdes per criteris 
objectius i unívocs relacionats amb l’objecte finançat de caràcter poblacional, 
territorial, socioeconòmic, de gestió o altres. 

c. Recursos materials, consistents en l’actuació directa, per mitjans propis o aliens de la 
Diputació de Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats 
locals. Aquests recursos es corresponen amb la següent classificació: 
i) Realització de serveis i activitats: Gestió completa i permanent d’una funció per 

encàrrec d’un ens local. Posada a disposició de recursos per a la  prestació de 
serveis i activitats adreçades a la ciutadania. 

ii) Provisió de béns, equips i subministraments: Posada a disposició gratuïta d’un bé 
moble en favor d’un ens, de forma permanent (cessió) o temporal (préstec). 

 
Article 5. Quantia total i consignació pressupostàr ia 
1. La quantia total a aplicar als recursos consistents en ajuts econòmics del Catàleg de 

serveis de l’any 2015 és de vint-i-nou milions sis-cents trenta-cinc mil vuit-cents vint-i-
set euros amb trenta cèntims (29.635.827,30) €, i es distribueix estimativament amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost 2015 que es detallen a 
continuació, sense perjudici de les modificacions de crèdit que es produeixin en 
l’exercici: 

 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC Núm. Expedient 
SIGC 

Aplicació 
pressupostària Quantia (€) Quantia total 

(€) 
10400 Direcció de Relacions 
Internacionals 2014/0009042 G/10400/92060/462 50.000,00  

 2014/0009146 G/10400/92400/46280 643.907,30  
  G/10400/92400/46580 15.750,00 709.657,30 
13101 Oficina d'Estudis i Recursos 
Culturals 2014/0008932 G/13101/33400/46280 920.000,00 920.000,00 

13102 Oficina de Patrimoni Cultural 2014/0008954 G/13102/33300/46280 382.500,00  
  G/13102/33220/46280 80.000,00 462.500,00 
13103 Oficina de Difusió Artística 2014/0008969 G/13103/33410/46280 400.000,00 400.000,00 
20300 Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes corporatius 

2014/0009065 G/20300/491A0/46280 400.000,00 400.000,00 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

55/375 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC Núm. Expedient 
SIGC 

Aplicació 
pressupostària Quantia (€) Quantia total 

(€) 
30101 Servei de Mercat de Treball 2014/0008929 G/30101/24100/46280 1.252.000,00  
  G/30101/24100/46380 95.500,00  
  G/30101/24100/46580 352.000,00  
  G/30101/24100/46780 177.500,00 1.877.000,00 
30102 Oficina Tècnica 
d’Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic 

2014/0009035 G/30102/43900/46280 419.000,00  

  G/30102/43900/46380 103.000,00  
  G/30102/43900/46580 121.000,00  
  G/30102/43900/46780 95.000,00 738.000,00 
30103 Servei de Teixit Productiu 2014/0009008 G/30103/43300/46280 2.900.000,00  
  G/30103/43300/46380 75.000,00  
  G/30103/43300/46580 330.000,00  
  G/30103/43300/46780 495.000,00 3.800.000,00 
30300 Gerència de Serveis de 
Comerç 

2014/0009127 G/30300/43100/46280 1.265.000,00  

  G/30300/ 3100/46380 1.000,00  
  G/30300/43100/46580 1.000,00  
  G/30300/43100/46780 4.500,00  
  G/30300/ 3100/46880 4.500,00  
  G/30300/43100/46980 43.000,00 1.319.000,00 
30400 Gerència de Serveis 
d’Esports 2014/0008973 G/30400/34100/46280 567.660,00  

  G/30400/34100/46281 1.290.760,00  
  G/30400/34100/46283 250.000,00  
  G/30400/34200/76280 495.000,00 2.603.420,00 
50100 Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 2014/0008995 G/50100/45302/46280 80.000,00 80.000,00 

50300 Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats. 2014/0008981 G/50300/15100/46280 100.000,00  

.  G/50300/15100/76280 500.000,00 600.000,00 
50405 Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals 

2014/0009113 G/50405/17200/46280 51.900,00  

  G/50405/17200/46281 600.000,00 651.900,00 
50501 Oficina Tècnica  De Canvi 
Climàtic i sostenibilitat 2014/0009024 G/50500/17210/46280 500.000,00 500.000,00 

50502 Oficina Tècnica  d'Avaluació 
i Gestió Ambiental 2014/0009025 G/50500/17220/46280 135.000,00 135.000,00 

50503 Oficina Tècnica. d'Educació i 
Promoció Ambiental 

2014/0009026 G/50500/17221/46280 250.000,00 250.000,00 

60300 Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania 2014/0008942 G/60300/23110/46280 3.800.000,00 3.800.000,00 

60401 Servei de Salut Pública 2014/0008984 G/60401/31100/46280 5.090.350,00  
  G/60401/31100/46380 20.000,00  
  G/60401/31100/46580 29.000,00  
  G/60401/31100/46281 1.000.000,00  
  G/60401/31100/76280 500.000,00 6.639.350,00 
60402 Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum 2014/0008985 G/60402/49300/46280 1.420.000,00 1.420.000,00 

60500 Gerència de Serveis 
d’Educació 

2014/0009046 G/60500/32000/46280 2.330.000,00 2.330.000,00 
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2. La quantia total a aplicar als recursos consistents en fons de prestació del Catàleg de 
serveis de l’any 2015 és de setze milions cent quaranta mil quatre-cents trenta-set 
euros amb quaranta-nou cèntims (16.140.437,49) €, i es distribueix estimativament amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost 2015 que es detallen a 
continuació, sense perjudici de les modificacions de crèdit que es produeixin en 
l’exercici: 

 
Centre gestor i orgànic Aplicació pressupostària Qu antia (€) Quantia total (€) 
30101 Servei de Mercat de Treball G/30101/24100/46280 2.205.000,00  
 G/30101/24100/46380 24.500,00  
 G/30101/24100/46580 98.000,00  
 G/30101/24100/46780 122.500,00 2.450.000,00 
30102 Oficina Tècnica 
d’Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic 

G/30102/43900/46280 144.000,00  

 G/30102/43900/46380 22.000,00  
 G/30102/43900/46580 104.000,00  
 G/30102/43900/46780 80.000,00 350.000,00 
30103 Servei de Teixit Productiu G/30103/43300/46580 208.000,00  
 G/30103/43300/46780 142.000,00 350.000,00 
60101 Servei d’Acció Social G/60101/23100/46280 10.284.854,30  
 G/60101/23100/46380 9.200,00  
 G/60101/23100/46580 386.883,19  
 G/60101/23100/46780 9.500,00 10.690.437,49 

60500 Gerència de Serveis 
d’Educació 

 
G/60500/32000/46281 

 

 
1.500.000,00 

 
 

 G/60500/32000/46283 800.000,00 2.300.000,00 
 

3. La quantia prevista a aplicar als recursos tècnics i materials del Catàleg amb càrrec als 
capítols 2, 4 i/o 7 és de vuit milions set-cents setanta-set mil dos-cents vuitanta 
(8.777.280) €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost 2015 que 
es detallen a continuació, sense perjudici de les modificacions de crèdit que es 
produeixin en l’exercici. 

 
Centre gestor i orgànic Aplicació pressupostària Qu antia (€) Quantia total (€) 

10600 Gabinet de Premsa i 
Comunicació 

G/10600/90250/46280 80.000,00 80.000,00 

12100 Gerència de Serveis 
d’Assistència al Govern Local G/12100/92200/22780 45.000,00  

 G/12100/92200/22781 32.000,00  
 G/12100/92200/46285 76.800,00  
 G/12100/92200/46286 90.000,00  
 G/12100/92200/46287 54.000,00 297.800,00 

13101 Oficina d'Estudis i Recursos 
Culturals 

G/13101/33400/46285 40.000,00  

 G/13101/33400/46286 70.000,00  
 G/13101/33400/22780 30.000,00 140.000,00 

13102 Oficina de Patrimoni Cultural G/13102/33300/22780 87.225,00 87.225,00 
20300 Direcció de Serveis de 

Tecnologies i Sistemes Corporatius 
G/20300/491A0/46281 126.000,00  

 G/20300/491A0/46286 100.000,00  
 G/20300/491A0/46287 40.000,00 266.000,00 

30101 Servei de Mercat de Treball G/30101/24100/46280 100.000,00  
 G/30101/24100/46285 14.000,00 114.000,00 
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Centre gestor i orgànic Aplicació pressupostària Qu antia (€) Quantia total (€) 
30103 Servei de Teixit Productiu G/30103/43300/22780 101.400,00  

 G/30103/43300/46280 203.000,00  
 G/30103/43300/46285 35.000,00  
 G/30103/43300/46580 10.000,00  
 G/30103/43300/46780 12.000,00 361.400,00 

30201 Oficina Tècnica de Turisme G/30201/43201/22780 40.000,00  
 G/30201/43201/46285 30.000,00  
 G/30201/43201/76285 200.000,00 270.000,00 

30301 Servei de Comerç Urbà G/30301/43100/22780 47.400,00 47.400,00 
30302 Oficina de Mercats i Fires Locals G/30302/43120/22780 20.000,00 20.000,00 
30400 Gerència de Serveis d’Esports G/30400/34100/46286 70.000,00  

 G/30400/34200/46285 352.000,00 422.000,00 
50100 Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat G/50100/45302/22780 500.000,00  

 G/50100/45302/46285 99.000,00 599.000,00 
50200 Gerència de Serveis 

d’Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 

G/50200/15000/22780 1.000.000,00  

 G/50200/33600/22780 750.000,00  
 G/50200/15000/76286 545.000,00 2.295.000,00 

50300 Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats G/50300/15100/46285 820.000,00  

 G/50300/15100/22780 170.000,00 990 .000,00 
50405 Oficina Tècnica de Prevenció 

Municipal d’Incendis Forestals G/50405/17200/46285 77.000,00 77.000,00 

50501 Oficina Tècnica de Canvi Climàtic 
i Sostenibilitat 

G/50500/17210/46285 25.000,00  

 G/50500/17210/46286 300.000,00  
 G/50500/17210/46287 100.000,00  
 G/50500/17210/46289 65.000,00 490.000,00 

50502 Oficina Tècnica d’avaluació i 
Gestió Ambiental G/50500/17220/46285 65.000,00  

 G/50500/17220/46286 25.000,00 90.000,00 
50503 Oficina Tècnica d’Educació i 

Promoció Ambiental 
G/50500/17221/46285 65.000,00 65.000,00 

60101 Servei d’Acció Social G/60101/23100/46285 269.700,00  
 G/60101/23100/46286 194.400,00  
 G/60101/23100/46385 2.500,00  
 G/60101/23100/46386 5.600,00  
 G/60101/23100/46585 25.000,00  
 G/60101/23100/46785 2.800,00 500.000,00 

60103 Servei de Suport a Programes 
Socials G/60103/23101/22780 134.000,00  

 G/60103/23101/46285 169.264,00  
 G/60103/23101/46286 125.000,00  
 G/60103/23101/46287 50.000,00  
 G/60103/23101/46585 10.736,00 489.000,00 

60301 Oficina de Polítiques d'Igualtat i 
Drets Civils G/60301/23110/46285 150.000,00 150.000,00 

60302 Oficina del Pla Jove G/60302/23110/46280 135.000,00 135.000,00 
60303 Servei de Polítiques d'Acció 

Comunitària i Participació Ciutadana G/60303/23110/46285 125.000,00 125.000,00 

60500 Gerència de Serveis d’Educació G/60500/32000/46285 556.605,00  
 G/60500/32000/46286 109.850,00 666.455,00 
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Article 6. Procediment de concessió  
1. La concessió dels recursos previstos al Catàleg es realitzarà per mitjà dels 

procediments de concurrència competitiva i de concessió directa, en funció del tipus i la 
classe de recurs. 

2. Per concurrència competitiva es concediran els ajuts econòmics, previ estudi de les 
sol·licituds presentades, i una vegada valorades i classificades de conformitat amb els 
criteris de valoració prèviament establerts. 

3. Per concessió directa es concediran els recursos restants: 
- Redacció de plans, projectes i informes. 
- Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió. 
- Fons de prestació. 
- Realització de serveis i activitats. 
- Provisió de béns, equips i subministraments. 

 
Article 7. Règim jurídic 
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del Catàleg de 

serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015: 
• El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les disposicions 

que el desenvolupen. 
• El Catàleg de serveis de l’any 2015 i les condicions de concertació i compromisos 

de qualitat que conté. 
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Catàleg es troba constituït 

per: 
a. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol, en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
b. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
c. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per 

la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local.  

d. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats 
i serveis de les entitats locals de Catalunya.  

e. 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.  

f. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.  

g. El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. 

h. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

i. La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

j. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
k. La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 

Catalunya. 
l. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern.  
m. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 
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n. Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de 
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i 
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació. 

o. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable. 
 

Capítol 2. Sol·licitud 
 
Article 8. Requisits 
1. La concessió d’un recurs s’inicia a instància de l’ens destinatari mitjançant la presentació 

d’una sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la 
Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), a excepció dels recursos consistents 
en fons de prestació, que no requereixen de sol·licitud. 

2. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 28 de novembre de 2014 i finalitza en el 
termini màxim previst per a cada recurs al capítol 11 del present règim regulador. 

3. La sol·licitud de concessió de recursos contindrà la informació següent: 
- El nom de l’actuació. 
- El recurs sol·licitat, així com també, l’Àrea corporativa i el programa al que s’adscriu. 
- La classe de recurs a què pertany, amb indicació de si es tracta d’un recurs econòmic, 

tècnic o material. 
- Quan es tracti d’ajuts econòmics, l’aportació sol·licitada a la Diputació de Barcelona i el 

cost total previst de l’actuació. 
- El termini màxim de sol·licitud. 
- Identificació d’una persona com a contacte tècnic destinatari de totes les comunicacions 

electròniques que es generin en relació amb la sol·licitud i que esdevindrà el referent de la 
Diputació en primera instància, amb l’objectiu de facilitar-ne la seva consulta, el seguiment 
i la resolució d’incidències en el Portal.  

- Les condicions de concertació de cada recurs, les quals vinculen als ens sol·licitants a tots 
els efectes. 

- Els ens destinataris podran adjuntar a la sol·licitud la documentació complementària que 
considerin adient, d’acord amb els requisits tècnics definits a la Seu electrònica i els 
previstos al Registre electrònic d’aquesta Corporació. 

4. En cas d’exigir-se documentació complementària, la seva presentació serà requisit 
indispensable per l’admissió i posterior tramitació de la sol·licitud. 

5. Si les condicions de concertació preveuen un determinat grau de cofinançament de 
l’actuació per part de l’ens destinatari, l’import de la sol·licitud haurà de respectar la referida 
condició. 

6. La sol·licitud podrà determinar la modalitat d’execució de l’actuació, que serà a càrrec del 
propi ens destinatari, per part de diversos ens destinataris o mitjançant delegació a favor 
d’un altre ens públic. En cas de delegació, caldrà indicar la variant de què es tracti, d’entre 
les següents: execució per ens instrumentals de l’ens destinatari o que integrin el seu 
sector públic, o execució per altres ens destinataris d’acord amb la normativa reguladora 
del Pla. 

7. Si una mateixa actuació ha de ser executada per part de diversos ens, s’admetrà la 
presentació d’una sol·licitud conjunta que reunirà els següents requisits: 
- La sol·licitud la presentarà l’ens encarregat de gestionar-la. 
- La sol·licitud identificarà la totalitat d’ens executors. 
- S’acreditarà la conformitat dels altres ens destinataris.  

8. En recursos tècnics i materials que versin sobre competències pròpies dels ens locals i que 
requereixin d’una prestació continuada en el temps, les seves condicions de concertació 
podran establir que les sol·licituds que es formulin seran vigents durant tot el Pla.  
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9. Atès les singularitats del procediment de contractació dels recursos, les sol·licituds de 
recursos formulades el 2012, 2013 i/o 2014 respecte de les quals calgui recórrer a la 
contractació externa harmonitzada i/o aquelles que es corresponguin als recursos del 
Catàleg: “Banc i Papereres” i “Espais lúdics per a la gent gran” són vigents en el marc 
del present règim regulador i no cal tornar-les a presentar. 

 
Article 9. Procediment 
1. Els mitjans per tramitar les sol·licituds es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ens/concertacio/default.asp 

2. La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i 
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.  

3. Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 

4. El Portal permet crear i editar esborranys de sol·licitud, i consultar l’estat de tramitació 
dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària. 

5. Quan els usuaris/àries del Portal es corresponguin amb persones que ocupen els 
càrrecs d’alcalde/essa i/o de secretari/ària, en el cas dels Ajuntaments de l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona, i de president/a i/o de secretari/ària, si es tracta 
d’altres d’ens destinataris, tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i 
presentació de sol·licituds. 

6. Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació 
de sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, 
prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 

7. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona 
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS, 
de conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp. 

8. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els 
efectes que del seu ús se’n derivin. 

 
Article 10. Registre electrònic 
1. Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través del Portal es generarà un rebut de 

registre acreditatiu de la presentació que contindrà una referència a la data i l’hora 
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre 
d’entrada, així com la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre 
electrònic de la Diputació.  

2. La sol·licitud registrada estarà disponible a través del Portal. 
 

Article 11. Consulta i seguiment 
1. Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds 

presentades a la Diputació. 
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no 
l’existència d’incidències esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència 
d’incidències esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat incidències esmenables, i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o 
desestimatòria. 
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d. “Estimada”: Des del moment en què generi una concessió o un acte de concertació, 
en haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-la i per haver obtingut una 
millor valoració en aplicació dels criteris previstos. 

e. “Desestimada”: Des del moment en què no generi una concessió, per menor 
valoració i manca de recursos disponibles per atendre-la o per incompliment dels 
requisits administratius i tècnics establerts a la convocatòria i al Catàleg o 
desistiment de l’ens sol·licitant. 

f. “Finalitzada”: Des del moment en què, per aquelles sol·licituds que es van estimar, 
es realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es procedeixi a la 
seva revocació i/o baixa en el marc del tancament de la convocatòria. 

 
Article 12. Esmena a instància de l’ens 
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris podran esmenar les sol·licituds que 

es trobin en estat de “lliurada”. 
2. L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la tramitació 

d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior. 
 

Article 13. Encàrrec de tramitació electrònica 
1. Els ens destinataris podran encarregar a la Diputació de Barcelona la tramitació 

electrònica de les seves sol·licituds quan existeixin dificultats que no es puguin resoldre 
dins el termini de sol·licitud i quan concorri algun dels supòsits següents:   
- Funcionament anòmal de les aplicacions.  
- Deficiències o incidències en la infraestructura de telecomunicacions. 
- Manca dels certificats digitals necessaris.  

2. L’acreditació de les condicions anteriors haurà de fer-se mitjançant el formulari 
homologat disponible a partir del 12 de gener de 2015 a la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona, i haurà de presentar-se a la Diputació, degudament emplenat i 
signat, abans que transcorri el termini màxim de sol·licitud.  

3. En el termini d’un dia hàbil des de la recepció de l’acreditació de la impossibilitat de 
tramitació electrònica, la Diputació de Barcelona es posarà en contacte amb l’ens 
afectat per tal de finalitzar el procediment de sol·licitud.  

4. Si la finalització implica la presentació de documentació addicional per part de l’ens 
destinatari, s’haurà de presentar a la Diputació en el termini màxim de dos dies hàbils 
des de la finalització del termini de sol·licitud.  

 
Capítol 3. Instrucció 
 
Article 14. Responsables 
Els responsables del procediment d’instrucció són les gerències o direccions de Serveis de 
la Diputació de Barcelona sota la direcció de les coordinacions competents de les Àrees de 
Gestió constituïdes a la Corporació.  
 
Article 15. Revisió de sol·licituds i subsanació 
1. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de 

sol·licituds. 
2. En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de 

defectes esmenables, es procedirà de la següent manera: 
a. S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona 

que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui la 
sol·licitud afectada i el defecte subsanable informant, a més, sobre la disponibilitat del 
requeriment de subsanació al Portal. 
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b. L’ens sol·licitant disposa de deu dies naturals des de l’emissió del correu electrònic 
d’advertiment de subsanació per accedir a l’expedient disponible al Portal. 

c. L’esmena de l’error es condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la 
sol·licitud. El termini de subsanació serà de set dies naturals comptadors a partir de la 
data de l’accés a l’expedient disponible al Portal. 

3. Transcorregut el termini de sol·licitud, no s’admetrà la presentació, en el marc del termini 
de subsanació, de noves sol·licituds o sol·licituds alienes al requeriment efectuat. 

 
Article 16. Criteris automàtics de subsanació 
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, els centres gestors responsables, sense 
necessitat de requeriment previ a l’ens sol·licitant, podran adoptar els criteris de revisió que 
tot seguit s’indiquen amb els efectes que s’hi detallen: 

- Quan es dupliquin o multipliquin sol·licituds, la sol·licitud posterior preval sobre 
l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  

- Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds admeses pel Catàleg, les últimes 
sol·licituds prevalen sobre les primeres, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  

- Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun aspecte, 
preval la sol·licitud. 

- En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d’una 
sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d’acord amb 
les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que 
compleixi els requisits establerts. 

 
Article 17. Valoració 
1. Per a la valoració de les sol·licituds, els centres gestors de la Diputació aplicaran 

íntegrament i exclusivament els criteris que consten en el Catàleg, vetllant en tot cas 
per l'aplicació de criteris objectius en la concessió dels recursos. 

2. Com a resultat del procés valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 
a. Sol·licituds estimades: quan generin una concessió o un acte de concertació en 

haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les i per haver obtingut una 
millor valoració en aplicació dels criteris previstos. 

b. Sol·licituds desestimades per menor valoració: quan no generin una concessió, per 
haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-les i per haver obtingut una 
pitjor valoració, en aplicació dels criteris.  

c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits o desistiment de l’ens 
sol·licitant: quan no puguin ser objecte de concessió, en no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes a la convocatòria i al Catàleg o 
per haver desistit d’elles l’ens sol·licitant. 

 
Article 18. Especialitats d’instrucció i valoració d’ajuts econòmics 
1. Els centres gestors disposen, com a màxim, fins al 30 de gener de 2015 per requerir la 

subsanació de defectes als ens sol·licitants d’ajuts econòmics. En conseqüència, el 
termini màxim per subsanar defectes és el 16 de febrer de 2015. 

2. Les gerències o direccions de Serveis de la Diputació elaboraran i faran custòdia dels 
corresponents informes d’instrucció, que contindran l’explicació de la forma com s’han 
ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la instrucció 
així com, si s’escau, una proposta motivada per declarar el caràcter pluriennal de 
determinades actuacions i una proposta motivada d’aplicació del règim específic de 
pagaments avançats. 
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3. Als efectes d'examinar i validar els informes d’instrucció a què es refereix el punt 
anterior, cada Àrea sectorial de la Diputació present en el Catàleg es reunirà 
formalment a través d'un òrgan col·legiat. 

4. Aquest òrgan estarà presidit pel president/a de l'Àrea corresponent i també en seran 
membres titulars els diputats/des delegats/des i/o adjunts/es, quan s'hagin de validar 
informes de la seva competència, el coordinador/a de l'Àrea, els coordinadors/es en 
matèria i/o en àmbit, quan s'hagin de validar informes de la seva competència, el/s 
gerent/s o director/s/directora/es de Serveis els informes dels quals hagin de ser 
objecte de validació i el director/a de Serveis de Cooperació Local.  

5. El president/a de l'Àrea podrà delegar la presidència de l'òrgan tant en un membre 
electe com en personal tècnic de la mateixa Àrea d'adscripció. En cas que la delegació 
recaigui en un membre titular de l’òrgan, aquest últim, al seu torn, i per la condició per 
la qual és membre titular, també haurà de delegar en un tercer. 

6. L’òrgan col·legiat tindrà un secretari/ària, que serà designat pel seu president, i que 
podrà ser un membre del propi òrgan o una persona adscrita a l’Àrea corresponent. El 
secretari/ària ha de convocar la reunió, fer arribar els informes d’instrucció objecte de 
validació als membres de l’òrgan amb una antelació mínima de 3 dies hàbils respecte 
de la celebració de la reunió, i aixecar acta de la mateixa, en què s’especifiqui els 
assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha 
celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el acords adoptats. 

7. Per a la vàlida constitució de l'òrgan, es requerirà la presència, com a mínim, del 
president/a i el secretari/ària, o persones en qui haguessin delegat; el quòrum 
necessari per a la vàlida constitució de l'òrgan avaluador serà el format per la meitat 
dels seus membres.  

8. Les sol·licituds estimades tenen garantida una aportació mínima de la Diputació de 
Barcelona de 1.000 € o, en cas que l’import sol·licitat sigui inferior a 1.000 €, del 100 
per cent de l’import sol·licitat. 

9. No es procedirà a la realització de l’aportació mínima definida al punt anterior per als 
recursos següents:  
• Esport per prevenir el risc d'exclusió. 
• Esport adaptat i cicle de passejades per a la gent gran  
• Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de participació oberta. 

 
Article 19. Especialitats d’instrucció i valoració de recursos tècnics i materials 
1. El termini màxim de què disposen els centres gestors per requerir la subsanació de 

defectes als ens sol·licitants de recursos tècnics i materials finalitza: per a recursos amb 
termini de sol·licitud fins al 20 de gener de 2015, el 27 de febrer de 2015; per a 
recursos amb termini de sol·licitud fins al 31 de març de 2015, el 8 de maig de 2015; 
per a recursos amb termini de sol·licitud fins al 30 de setembre 2015, el 6 de novembre 
2015; i per a recursos amb termini de sol·licitud fins al 31 de desembre de 2015, el 12 
de febrer 2016 

2. Els centres gestors disposen, en tot cas, de dues setmanes des de la presentació de la 
sol·licitud per promoure el canvi de centre gestor d’aquelles que no siguin de la seva 
responsabilitat per raó de la matèria. 

 
Capítol 4. Resolució i acceptació 

 
Article 20. Responsables  
1. La resolució de concessió dels recursos serà aprovada per l’òrgan competent, previ 

vist-i-plau del coordinador/a d’Àrea. 
2. Els responsables de la tramitació de la resolució administrativa seran els centres 

gestors, en el cas de recursos tècnics, recursos materials i fons de prestació, i la 
direcció de Serveis de Cooperació Local, en el cas d’ajuts econòmics. 
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Article 21. Formes de la resolució 
1. En base a la naturalesa de les actuacions i els compromisos que se’n derivin, i a criteri dels 

centres gestors, la resolució administrativa podrà adoptar una de les formes següents:  
a. Acord o resolució administrativa d’aprovació, per cada sol·licitud o per una relació 

col·lectiva de sol·licituds, que: 
o Serà el sistema  a utilitzar per a les classes de recurs següents: “ajuts econòmics”, 

“fons de prestació”, “redacció de plans, projectes i informes” que s’hagin de 
contractar externament, “realització de serveis i activitats” en el marc de catàlegs 
sectorials i “provisió de béns, equips i subministraments” consistents en cessió en 
propietat de béns inventariables. 

o El termini màxim de resolució serà: 
• Pel que fa als recursos amb termini de sol·licitud fins al 20 de gener de 

2015 i al 31 de març de 2015: tres mesos, a comptar a partir que finalitzi el 
termini de sol·licitud. 

• Pel que fa als recursos amb termini de sol·licitud fins al 30 de setembre de 
2015 i al 31 de desembre de 2015: tres mesos, a comptar a partir que es 
presenti la sol·licitud. 

o Quan es tracti de la concessió de recursos respecte els quals calgui recórrer a la 
contractació externa harmonitzada, el termini de resolució es perllongarà fins a tres 
mesos des de la recepció per Diputació de l’objecte del contracte.  

o Transcorregut el termini màxim sense que s’hagi resolt la concessió, la sol·licitud 
s’haurà de considerar desestimada, sense perjudici de la possibilitat dels centres 
gestors de procedir a la seva desestimació expressa. 

o S’assignarà codi de xarxa a totes les actuacions, als efectes de garantir-ne el 
seguiment. 

o A criteri del centre gestor, la col·laboració es podrà formalitzar a través de convenis 
que recolliran aquells aspectes que aportin valor al desenvolupament de les 
actuacions, i inclouran, en tot cas, el termini d’execució de l’actuació. 

o Serà notificat a tots els ens destinataris de manera individualitzada en el termini 
màxim de deu dies. 

o Amb caràcter general, s’entendrà acceptat per l’ens destinatari si en el termini d’un 
mes, comptat a partir de la data de la notificació, aquest no manifesta 
expressament la renúncia, sense perjudici que, en el cas de convenis, sigui 
necessari procedir a la seva signatura per a la seva plena efectivitat. 

b. Resolució administrativa d’acreditació, que haurà estat precedida d’una concertació 
entre els centres gestors de la Diputació i els ens destinataris en el termini màxim de 
tres mesos des de la recepció de la sol·licitud, adreçada a concretar i validar els termes 
de realització de l’actuació, i que: 
o Serà el sistema preferent per a les classes de recurs següents: “redacció de plans, 

projectes i informes” que es realitzin amb mitjans propis, “desenvolupament i 
manteniment de sistemes d’informació i gestió”, “realització de serveis i activitats” 
diferents de catàlegs sectorials i “provisió de béns, equips i subministraments” 
diferents dels relatius a cessió en propietat. 

o Serà dictada pels centres gestors de la Diputació amb caràcter periòdic i no més 
tard del 31 de març de 2016, deixarà constància de les actuacions concertades i, 
en el cas de recursos consistents en la redacció de plans, projectes i informes que 
es realitzin amb mitjans propis, preveurà la seva recepció pel destinatari. 

o S’assignarà codi de xarxa a totes les actuacions, als efectes de garantir-ne el 
seguiment. 

o Transcorregut el termini de concertació sense que s’hagi produït l’acte de 
concertació, la sol·licitud s’ha de considerar desestimada, sense perjudici de la 
possibilitat dels centres gestors de procedir a la seva desestimació expressa. 
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2. Els ajuts atorgats tenen caràcter finalista; per tant, no generen cap dret d’obtenció d’altres 
ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

 
Article 22. Especialitats de resolució i acceptació  de la redacció de plans, projectes i 
informes que s’hagin de contractar externament 
1. La resolució regularà les condicions d’execució i, en concret, el termini i forma de lliurament 

i recepció dels treballs i, si s’escau, el règim de cofinançament, que podrà vincular-se bé a 
l’adjudicació del contracte, bé al lliurament del treball.  

2. Amb caràcter general, si la concessió es correspon integrament amb els termes previstos a 
la sol·licitud, en allò relatiu a l’abast i a les condicions de transferència dels recursos per part 
de la Diputació, no serà necessària l’acceptació expressa per part de l’ens destinatari. En 
aquest supòsit, la Diputació podrà procedir a l’adopció immediata dels actes corresponents 
per dur a terme l’execució de l’actuació. 

3. En cas contrari, es farà constar en l’acte de resolució que l’ajut s’entendrà acceptat per l’ens 
destinatari si en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció de la notificació, 
aquest no manifesta expressament la seva renúncia, sense perjudici que, en cas de 
convenis específics, sigui necessari procedir a la signatura.  

4. La resolució dels ajuts podrà modificar, justificadament, l’esmentat  termini per a 
l’acceptació, així com també, la necessitat que hi hagi acceptació expressa. 

 
Article 23. Especialitats de resolució i acceptació  d’ajuts econòmics 
1. L’acte de concessió serà tramitat per la direcció de Serveis de Cooperació Local i 

s’aprovarà en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de sol·licitud. 
2. La concessió es notificarà a tots els ens sol·licitants de manera individualitzada i també es 

comunicarà als alcaldes/esses o presidents/es dels ens locals. 
3. La Diputació publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis electrònic el 

detall dels ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
destinatari, la quantia de l’ajut i el resultat de la valoració, així com les sol·licituds 
desestimades i el resultat de la valoració o motiu de la desestimació, en el termini màxim 
d’un mes des de la resolució. 

4. L’ajut s’entendrà acceptat pels destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir de la 
data de recepció de la notificació, aquests no han manifestat expressament la renúncia, 
sense perjudici que, en el cas de convenis específics, sigui necessari procedir a la seva 
signatura. 

 
Article 24. Especialitats de resolució i acceptació  dels fons de prestació 
1. L’acte de concessió serà tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva 

aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada corresponent. Aquesta 
concessió expressarà, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de cada ens 
en els recursos del fons i les condicions de la seva execució. 

2. La concessió es notificarà a tots els ens destinataris de manera individualitzada. 
3. La Diputació publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic el detall dels 

ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el destinatari i 
la quantia de l’ajut, en el termini màxim d’un mes des de la resolució. 

4. Per a l’efectivitat de la concessió és necessari que els destinataris manifestin expressament 
l’acceptació de l’ajut, així com també la de tots els termes de la concessió i les condicions 
de la seva execució, mitjançant del model normalitzat, disponible a la Seu Electrònica 
Corporativa, en el sí del Portal de tràmits els ens locals i altres administracions, en l'espai 
de la Xarxa de Governs Locals. Aquesta acceptació pot ser per la totalitat de l’ajut o parcial. 
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Capítol 5. Execució 
 
Article 25. Responsables 
1. Els responsables del seguiment de l’execució de les actuacions són els centres gestors 

de la Diputació. A tal efecte, podran establir aquells mecanismes de seguiment i control 
de les actuacions que considerin adients, així com sol·licitar a l’ens destinatari còpia de 
la documentació corresponent a l’actuació, a més de requerir-li l’elaboració i el 
lliurament d’aquella documentació que es consideri necessària. 

2. L’ens destinatari haurà de mantenir informat al centre gestor de qualsevol canvi o 
incidència que alteri el contingut de la documentació lliurada i elaborada o de les 
condicions de concertació. 

3. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari haurà de preveure la presència de la marca 
de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la 
Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 

 
Article 26. Especialitats d’execució de la redacció  de plans, projectes i informes  
1. La realització de les actuacions consistents en la redacció de plans, projectes i informes 

es durà a terme, preferentment, amb mitjans propis de la Diputació, sense perjudici 
que, per raó d’especialitat o d’urgència, també es pugui dur a terme mitjançant la 
contractació externa. 

2. En cas de recórrer a la contractació externa, la Diputació durà a terme la tramitació i 
gestió dels contractes que siguin necessaris per garantir l’efectivitat de l’ajut concedit. 

3. Els treballs que s’hagin de contractar externament es lliuraran als destinataris en els 
termes de l’acte de concessió. 

4. A partir del lliurament definitiu, la Diputació no atendrà cap esmena referida als treballs. 
5. Els destinataris hauran d’acreditar la recepció dels treballs mitjançant el model 

normalitzat, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el sí del Portal de tràmits 
els ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals. La 
resolució d’aprovació del recurs establirà el termini per a la referida recepció. 
Transcorreguts tres mesos des del lliurament sense haver presentat la recepció, el 
treball s’entendrà recepcionat tàcitament. 

6. La vigència d’aquestes actuacions es vincularà al termini d’execució i lliurament dels 
plans, projectes i informes objecte de suport. 

 
Article 27. Especialitats d’execució de recursos ma terials  
La vigència dels recursos materials es vincularà al termini d’execució del recurs objecte de 
suport. 
 
Capítol 6. Justificació 
 
Article 28. Especialitats de justificació d’ajuts e conòmics 
1. La justificació dels ajuts econòmics haurà de referir-se a actuacions executades en el 

període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, a excepció de les 
actuacions pluriennals. 

2. Els destinataris disposaran, com a màxim, fins al 31 de març de 2016 per a justificar les 
despeses. 

3. Amb caràcter general, la despesa elegible serà la corresponent  als capítols 1, 2 i 4 del 
pressupost de depeses dels ens destinataris. No obstant, les condicions de concertació 
del recurs podran preveure limitacions a l’elegibilitat de les despeses anteriors, o bé 
admetre com a elegible la despesa corresponent a altres capítols.  
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4. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens destinatari presenti el model 
normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La justificació de 
despeses serà signada per la persona que ocupi els càrrec d’interventor/a i/o de 
secretari/ària-interventor/ra de l’ens. 

5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 

6. El model normalitzat inclou la motivació de les desviacions que s’hagin produït respecte 
el contingut de la sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es justifiqui 
experimenti una desviació a la baixa superior al 50 per cent respecte del cost que es va 
informar en la sol·licitud, el centre gestor podrà proposar, previ informe justificatiu de la 
mesura, la revocació de l’ajut o la reducció a la baixa.  

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, a excepció 
de les declarades pluriennals. 

8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un 
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, 
en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al Registre de Factures 
de la Diputació, enviarà un escrit a l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar 
una nova justificació o una justificació complementària. 

9. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre 
gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al Registre de 
Factures de la Diputació, informarà a l’ens destinatari dels defectes observats, 
demanant-li, si escau, l’emissió d’una justificació rectificativa.  

10. En cas que, d’acord amb les condicions específiques de cada recurs, l’ajut s’hagi 
concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut que es 
pagarà es calcularà aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en cap cas serà 
superior a l’aprovat. 

11. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de 
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació 
aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que 
correspongui a la reducció operada.  

12. Es podran justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes 
imputades, llevat que els centres gestors, en les condicions de concertació dels recurs 
corresponent, hagin establert un percentatge superior o hagin exclòs aquesta opció. 

13. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’aportació de la Diputació 
sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, es presentarà una única justificació de 
despeses per la totalitat de l’ajut.  

14. Les actuacions objecte d’ajut són compatibles amb altre finançament provinent de la 
Diputació de Barcelona, llevat que les condicions de concertació del corresponent 
recurs hagin previst el contrari. 

15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden 
executar i aprovar les despeses corresponents a les actuacions aprovades en el marc 
del Catàleg. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor és 
un ens instrumental de l’ens destinatari o que integra el seu sector públic. 

16. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses corresponents a les 
actuacions aprovades en el marc del Catàleg en altres ens destinataris d’acord amb la 
normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació de 
la referida delegació, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 
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17. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens es justificaran, amb caràcter 
general, com s’indica a continuació: 
- L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació de 

despeses per l’import total de l’ajut. 
- En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens executor. 
- L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta d’executors la seva part de 

l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a comptar des que la 
Diputació faci efectiu el pagament. 

- L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor. 
18. Per determinar l’ens principal d’un ens participat es considerarà qui ostenti la majoria de 

drets de vot o en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
19. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a ens instrumentals 

o que integren el sector públic de l’ens destinatari, o a altres ens destinataris d’acord amb 
la normativa reguladora del Pla, la justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a 
l’ens destinatari de l’ajut, com a beneficiari dels recursos concedits en el marc del Catàleg. 

 
Article 29. Procediment de justificació d’ajuts eco nòmics 
1. La tramitació de la justificació podrà ser, alternativament, en suport electrònic i en suport 

paper. En cas que una justificació es presenti per duplicat en els dos suports, prevaldrà 
l’electrònica. 

2. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 

3. Si s’opta per la tramitació en suport paper, aquesta es presentarà al Registre de Factures 
de la Diputació de Barcelona. 

4. Si s’opta per la tramitació electrònica, aquesta es realitzarà a través del “Portal de tràmits 
dels ens locals i altres administracions” https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ens/concertacio/default.asp  

5. Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 

6. Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de referència. 
7. El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació 

dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària. 
8. Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a 

tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació. 
9. Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de 

la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de les 
seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. 

10. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica 
de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma  de validació 
electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de conformitat amb el 
previst a la Seu electrònica de la Diputació 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp. 

11. En el cas de la justificació electrònica, i d’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Diputació 
de Barcelona podrà, en qualsevol moment del procediment, sol·licitar als ens locals 
l’aportació dels originals dels documents adjunts al document electrònic de justificació de 
les despeses. 

12. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes 
que del seu ús se’n derivin. 
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Article 30. Registre electrònic 
Quan es presenti una justificació a través del Portal es generarà un rebut de registre 
acreditatiu de la presentació que contindrà una referència a la data i l’hora d’entrada al registre 
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així com la resta de 
dades previstes en la normativa reguladora del registre electrònic de la Diputació. 
Addicionalment, es farà la tramesa automàtica al Registre de Factures de la Diputació si en la 
justificació es sol·licita un pagament. 
 
Article 31. Consulta i seguiment 
1. Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les justificacions 

presentades a la Diputació. 
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l’existència 
d’incidències esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència d’incidències 
esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat incidències esmenables. 

 
Article 32. Especialitats d’execució i justificació  de fons de prestació 
1. Les actuacions objecte de fons de prestació tindran un període d’execució comprès entre 

l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015. 
2. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2016 per a presentar la 

justificació de les despeses. 
3. La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de depeses 

dels ens destinataris. No obstant, les condicions de concertació del recurs podran 
preveure limitacions a l’elegibilitat de les despeses anteriors, o bé admetre com a elegible 
la despesa corresponent a altres capítols.  

4. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens destinatari presenti el model 
normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La justificació de 
despeses serà signada per la persona que ocupi els càrrec d’interventor/a i/o de 
secretari/ària-interventor/a de l’ens. 

5. La tramitació de la justificació serà en suport electrònic o mitjançant el registre electrònic. 
6. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ens/concertacio/default.asp 

7. Si s’opta per la tramitació en suport paper, aquesta es presentarà al Registre de Factures 
de la Diputació de Barcelona. 

8. En l’acte de concessió es podrà preveure  el pagament de bestretes quan, degut a la 
concurrència de circumstàncies conjunturals, sigui aconsellable la seva previsió a efectes 
de garantir la prestació dels serveis bàsics, prèvia presentació de l’acceptació per part de 
l’ens destinatari  

9. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 

10. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 
d'acord amb 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 previst a l'apartat primer 
d'aquest article. 
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11. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un 
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, 
en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al Registre de la 
Diputació, enviarà un escrit a l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una 
nova justificació o una justificació complementària. 

12. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre 
gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al Registre de 
la Diputació, informarà a l’ens destinatari dels defectes observats, demanant-li, si 
escau, l’emissió d’una justificació rectificativa.  

13. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de 
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació 
aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que 
correspongui a la reducció operada.  

14. Es podran justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes 
imputades, llevat que els centres gestors, en les condicions de concertació, hagin 
establert un percentatge superior o hagin exclòs aquesta possibilitat. 

15. Per garantir la viabilitat administrativa de la justificació i quan l’aportació de la Diputació 
sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, es presentarà una única justificació de 
despeses per la totalitat de l’ajut.  

16. Les actuacions objecte d’ajut són compatibles amb altre finançament provinent de la 
Diputació de Barcelona, llevat que les condicions de concertació del corresponent 
recurs hagin previst el contrari. 

17. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden 
executar i aprovar les despeses corresponents a les actuacions aprovades en el marc 
del Catàleg. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor és 
un ens instrumental de l’ens destinatari o que integra el seu sector públic. 

18. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses corresponents a les 
actuacions aprovades en el marc del Catàleg en altres ens destinataris d’acord amb la 
normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació de 
la referida delegació, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

19. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens es justificaran, amb caràcter 
general, com s’indica a continuació: 
- L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació de 

despeses per l’import total de l’ajut. 
- En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens 

executor. 
- L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta d’executors la seva 

part de l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a comptar 
des que la Diputació faci efectiu el pagament. 

- L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor. 
20. Per determinar l’ens principal d’un ens participat es considerarà qui ostenti la majoria 

de drets de vot o en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
21. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a ens 

instrumentals o que integren el sector públic de l’ens destinatari, o a altres ens 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla, la justificació de les despeses 
correspondrà, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 

 

Article 33. Pagament 
1. Amb caràcter general, els ajuts econòmics es pagaran prèvia presentació de la 

justificació de l’actuació objecte d’ajut. Amb caràcter general, el pagament es produirà 
en el termini màxim de 28 dies naturals des de l’entrada de la justificació al Registre de 
Factures de la Diputació de Barcelona, sempre que la justificació es presenti 
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correctament, es tracti d’ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la 
Diputació i, si s’escau, s'hagin incorporat al pressupost els romanents de crèdit de l'exercici 
anterior. 

2. Amb caràcter general, el pagament dels fons de prestació es realitzarà en un termini 
màxim de 28 dies naturals, que computarà des de l'entrada al Registre general de la 
Diputació de Barcelona, bé de l'acceptació, en cas de pagaments avançats, bé de la 
justificació, en cas de pagaments contra justificació; sempre que la documentació es 
presenti correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes 
amb la Diputació i, si s’escau, s'hagin incorporat al pressupost els romanents de crèdit de 
l'exercici anterior. 

3. Es podran efectuar pagaments immediats quan, a la justificació, s’acrediti la concurrència 
de circumstàncies excepcionals i/o d’urgència. Aquests pagaments es faran efectius en els 
tres dies hàbils immediatament posteriors a la data en què, completada la seva tramitació, 
se n’hagi constatat la urgència. 

4. Es podran efectuar bestretes quan, a la sol·licitud, s’acrediti la concurrència de 
circumstàncies excepcionals i/o d’urgència, el centre gestor les informi favorablement a 
l’informe d’instrucció, i també es motivi en l’acord de concessió. 

 
Capítol 7. Règims específics 
 
Article 34. Actuacions pluriennals  
1. Quan es tracti de recursos econòmics, amb caràcter excepcional i per causes degudament 

acreditades, la Diputació podrà aprovar ajuts que comporten declaració de pluriennalitat 
de despesa a càrrec dels exercicis 2015 i 2016. 

2. El període d’execució màxim d’aquestes actuacions comprendrà de l’1 de gener de 2015 
fins el 31 de desembre de 2016. 

3. L’acte en què es formalitzi l’ajut establirà la part de l’actuació que s’ha d’executar el primer 
any i el sistema de pagament. En el primer any s’haurà de consignar com a mínim el 50 
per cent de l’import total de l’ajut. 

4. S’estableixen dos terminis de justificació de les despeses de les actuacions pluriennals:  
- Termini de justificació parcial: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents a 

les actuacions desenvolupades durant el primer any no més tard del 31 de març de 
2016. 

- Termini de justificació final: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents a 
les actuacions desenvolupades durant el segon any no més tard del 31 de març de 
2017. 

5. L’ens destinatari haurà de realitzar, com a mínim, una justificació parcial corresponent al 
50 per cent de l’import consignat per aquell any. La manca o insuficiència d’aquesta 
justificació parcial podrà comportar la revocació de l’ajut o la seva reducció en la part no 
justificada amb caràcter mínim, procedint, si s’escau, a efectuar el corresponent 
reintegrament dels imports abonats. 

6. Els imports no justificats corresponents a l’aportació del primer any d’execució 
s’incorporaran en el pressupost del segon any, d’acord amb l’establert en el paràgraf 
anterior, i podran ser justificats per l’ens destinatari dins del termini de justificació final. 

7. Excepcionalment i de forma motivada, la Diputació podrà fer un únic pagament inicial i per 
avançat, en els terminis generals establerts, equivalent a l’import total concedit per al 
primer any. El pagament de l’import restant de l’ajut es realitzarà contra presentació de la 
justificació final de tota l’actuació. 

 
Article 35. Catàlegs sectorials 
1. El “Recull d'activitats de suport al teixit empresarial” i el “Recull d'activitats per als 

serveis locals d'ocupació: persones i empreses” de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local tenen la consideració de catàleg sectorial. 
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2. La concessió d’un recurs propi d’un catàleg sectorial implica l’obtenció, no separable 
per part de l’ens destinatari, d’un recurs material, adreçat a la realització d’una activitat 
catalogada per l'àrea gestora, i d’un ajut econòmic, adreçat a procurar un suport al 
finançament d’aquesta activitat, sent el recurs material esmentat el preeminent a 
efectes de determinar el procediment a seguir per la seva concessió. 

3. La relació d’activitats catalogades i el procediment per a la seva concessió es 
publicaran a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 

4. Els centres gestors podran aprovar la modificació del contingut dels respectius catàlegs 
sectorials durant el seu termini de vigència, si s’escau, sense superar l’any 2015. 

5. Correspon als centres gestors regular i aprovar les condicions de participació d’aquelles 
entitats que estiguin interessades a formar part de l’oferta d’aquests catàlegs.  

6. La resolució de les sol·licituds es farà per decret que aprovarà, simultàniament, el 
recurs material i l’econòmic que hi està vinculat, i establirà, si s’escau, el règim de 
cofinançament de l’activitat entre l’ens destinatari i la Diputació. 

7. El termini d’execució de les actuacions en raó de les quals es van atorgar els ajuts es 
concretarà en l’acte de formalització. Els responsables del seguiment de l’execució dels 
ajuts són els centres gestors. 

8. Els destinataris hauran de justificar la realització de les activitats, com a màxim, en els 
dos mesos següents a la data de la seva finalització. En cas que la data de finalització 
sigui anterior a la notificació de la concessió de l’ajut, el període de justificació serà de 
dos mesos a comptar des de la recepció de la notificació. A criteri del centre gestor, es 
podrà fixar un termini de justificació general, que no serà superior al 31 de març de 
2016.    

 
Capítol 8.  Modificacions en la resolució 
 
Article 36. Canvis de destinació 
1. Quan s’hagin concedit recursos econòmics, l’ens destinatari podrà sol·licitar un canvi de 

la seva destinació.  
2. Aquestes modificacions tindran caràcter excepcional i requeriran la presentació a la 

Diputació de Barcelona d’una sol·licitud degudament motivada per part de l’ens 
destinatari (alcalde/essa o president/a, regidor/a responsable o secretari/ària).  

3. El termini de presentació de sol·licituds de canvi de destinació de recursos econòmics 
concedits finalitza el 10 de desembre de 2015. 

4. La concessió resta condicionada a que la nova actuació es pugui emmarcar dins algun 
dels programes que gestiona el mateix centre gestor i a l’aplicació dels criteris de 
valoració del recurs a què pertany la nova actuació.  

5. És requisit imprescindible que els corresponents centres gestors informin 
favorablement les modificacions anteriors.  

6. En cas que el canvi es formalitzi mitjançant conveni, per a la seva efectivitat serà 
suficient amb la mera presentació d’una sol·licitud per part de l’ens destinatari, 
l’aprovació de la modificació i la seva notificació posterior per la Diputació. 

7. El termini de resolució no superarà els tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud.  
Transcorregut el termini màxim anterior, la sol·licitud s’haurà de considerar 
desestimada. 

 
Article 37. Ampliació de terminis  
1. L’ens destinatari podrà sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i/o justificació de 

les actuacions. La pròrroga no podrà excedir de la meitat del termini inicial previst per a 
l’execució i justificació de les actuacions corresponents, en els termes de l’article 49 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú. 
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2. Aquestes modificacions tindran caràcter excepcional i requeriran la presentació a la 
Diputació de Barcelona d’una sol·licitud degudament motivada per part de l’ens 
destinatari (alcalde/essa o president/a, regidor/a responsable o secretari/ària). 

3. El termini de presentació de sol·licituds d’ampliació de terminis finalitza el 10 de 
desembre de 2015. Aquest termini també s’aplica a la sol·licitud de pròrrogues 
d’actuacions pluriennals aprovades en el marc del Catàleg de l’any anterior. 

4. És requisit imprescindible que els corresponents centres gestors informin favorablement 
les modificacions anteriors.  

5. La Diputació de Barcelona podrà aprovar d’ofici ampliacions de termini, abans que 
transcorrin els terminis d’execució i/o justificació inicials, previ informe favorable del 
centre gestor que apreciï la necessitat d’aquesta ampliació. 

6. El termini de resolució no superarà els tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud.  
Transcorregut el termini màxim anterior, la sol·licitud s’haurà de considerar desestimada. 

 
Article 38. Renúncies i reduccions d’ajuts 
1. L’ens destinatari, mitjançant escrit de l’alcalde/essa (president/a), regidor/a responsable o 

secretari/ària adreçat a la Diputació de Barcelona, podrà renunciar a la totalitat de l’ajut. 
Per donar curs a la renúncia és requisit imprescindible comptar amb l’informe favorable 
del centre gestor corresponent. 

2. En cas que l’ens destinatari no justifiqui la totalitat de l’import concedit, havent-se 
presentat la justificació final de l’actuació, o renunciï a una part de l’ajut, es procedirà a la 
reducció de l’ajut, previ informe favorable del centre gestor corresponent.  

3. Els centres gestors podran aplicar durant l’any 2015 les quantitats corresponents a 
renúncies i reduccions al finançament d’aquelles sol·licituds que compleixin amb les 
condicions administratives i tècniques establertes. 

4. En relació a les reduccions per import igual o inferior a 500 €, es procedirà a dictar una 
resolució de caràcter intern que donarà per finalitzada la tramitació, sense que sigui 
necessària la seva notificació.  

 
Article 39. Altres modificacions 
1. La Diputació podrà modificar la resolució de concessió en qualsevol moment, d’ofici o a 

instància dels interessats, per tal de rectificar errors materials de fet o aritmètics, així com 
també, per assegurar la viabilitat administrativa i financera de l’actuació. 

2. La Diputació podrà acceptar subrogacions d’altres ens destinataris sempre i quan estiguin 
degudament  justificades i no es modifiqui el règim de drets i obligacions corresponents a 
l’ajut concedit.  

 
Capítol 9.  Tancament 
 
Article 40. Audiència i tancament 
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop 

transcorregut el termini màxim de justificació, per decret del diputat delegat per a la 
Cooperació Local s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la documentació de 
justificació pendent, així com també, per tal d’esmenar  i al·legar el que s’estimi pertinent 
amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.  

2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni 
s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la revocació dels 
ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el corresponent reintegrament dels 
imports abonats.  

3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, se sol·licitaran els imports satisfets 
per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i en cas d’existir quanties 
pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari dels ajuts, 
s’efectuï la compensació. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

74/375 

Capítol 10. Protecció de dades 
 
Article 41. Protecció de dades 
1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent 

sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en 
endavant, LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’article 20 sobre 
creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de “responsables 
dels fitxers” de les dades personals a tractar en el decurs de les actuacions. 

2. L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del 
tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades 
que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies 
de l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per a la realització d’estudis i 
enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la 
Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el 
subcontractista  respectant les obligacions fixades a l’article 12 de la LOPD. 

3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el 
subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del 
subcontractista i els tractaments subcontractats. 

4. En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o 
privades) i la Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició 
d’encarregat del tractament i que disposa de l’ autorització dels diferents responsables 
dels fitxers, en els termes previstos a l’article 12 de la LOPD per al subencàrrec a la 
Diputació. 

5. El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions 
següents: 
• Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades 

per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per 
a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts. 

• La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les 
dades, dels sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de 
caràcter personal, i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a totes les 
persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les dades, 
d’acord amb les previsions establertes a l’article 10 de la LOPD. 

• Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la 
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en 
execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre 
l’empresa o empreses subcontractades. 

• No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no 
proporcionin un nivell de protecció equiparable a la LOPD, sense disposar 
prèviament de la corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades. 

6. Respecte dels recursos econòmics atorgats en el marc del Catàleg, els ens destinataris 
facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la despesa en els termes 
previstos en aquest règim i en els formularis corresponents fent cessió de les mateixes 
a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució de l’ajut. 

7. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents 
originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui 
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa. 

8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de 
les dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut. 
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9. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer 
“Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets 
d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la 
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008, Barcelona, o a qualsevol 
altra oficina del Registre general de la Diputació de Barcelona 
(http://www.diba.cat/web/registre/). 

 
Capítol 11.  Taula de terminis màxims 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 
Accions de foment de fires locals Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Accions de foment de mercats de venda no sedentària Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Accions de foment de mercats municipals Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Acompanyament a la gestió per processos en els serveis socials 
bàsics 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Activitats de la Xarxa de Museus Locals Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Activitats de sensibilització i educació ambiental Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Activitats esportives per a petits municipis Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Actuacions de senyalització turística Recurs material 
Provisió de béns, equips 

i subministraments 
30/09/2015 

Actuacions per a la dinamització comercial d'un centre comercial 
urbà Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Actuacions per a la gestió integral del teixit comercial urbà Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Actuacions per al foment de l'ocupació de locals buits Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Actualització de la cartografia d'adreces postals Recurs tècnic 

Desenvolupament i 
manteniment de 

sistemes d'informació i 
gestió 

30/09/2015 

Adequació i activació d'espais buits per a usos temporals Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Adquisició de sonòmetres, estudis de soroll i adequació acústica 

de locals 
Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Agències de desenvolupament econòmic local Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Anàlisi d'aigües Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 31/12/2015 

Anàlisi de les competències i els serveis municipals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 

Anàlisi de l'estratègia física i comercial dels mercats municipals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Anàlisi del teixit comercial urbà, dels mercats i les fires locals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Animals de companyia (gossos i gats) Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Assessorament als paradistes per a la modernització del mercat 

municipal 
Recurs material 

Realització de serveis i 
activitats 

31/12/2015 

Assessorament jurídic en la gestió de recursos humans Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2015 

Assessoraments d'activitats esportives Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 30/09/2015 

Assessoraments d'equipaments esportius Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Assistència als tribunals i òrgans de selecció Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
31/12/2015 

Assistència tècnica integral en formació Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Auditoria de comunicació Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

20/01/2015 

Auditoria de l'administració de personal Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Auditories biennals de protecció de dades personals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Avaluació del soroll Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2015 

Bancs i papereres Recurs material 
Provisió de béns, equips 

i subministraments 
31/03/2015 

Camins municipals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 
Campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu en 

establiments comercials 
Recurs material 

Realització de serveis i 
activitats 

31/03/2015 

Catàleg d'activitats de suport a la funció educativa de les famílies Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
31/03/2015 

Cens d'activitats Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Censos d'activitats comercials i de serveis Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Centres locals de serveis a les empreses (CLSE) Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Cessió de bicicletes Recurs material 
Provisió de béns, equips 

i subministraments 31/03/2015 

Cessió de trofeus i medalles Recurs material 
Provisió de béns, equips 

i subministraments 
31/12/2015 

Constitució de taules de coordinació per a l'atenció de 
necessitats bàsiques 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Constitució dels consells municipals i dels consells de 
participació en serveis socials 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Consultoria en el desenvolupament de projectes formatius Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Control d'establiments de tatuatge i pírcing Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Control sanitari de l'aigua de consum humà Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Control sanitari de piscines d'ús públic Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de 
menys de 5.000 habitants 

Recurs econòmic Fons de prestació   

Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l'habitatge Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 

Diagnosi i elaboració de plans directors TIC Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Dinamització associativa 2.0 Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
31/03/2015 

Dinamització de programes esportius locals Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Dinamització i promoció del teixit comercial a les comarques Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Educació per al desenvolupament (EpD) Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Eina Educ@entorn per a la gestió de l'oferta educativa 
extraescolar 

Recurs tècnic 

Desenvolupament i 
manteniment de 

sistemes d'informació i 
gestió 

31/03/2015 

Eines de gestió del consum d'energia Recurs material 
Provisió de béns, equips 

i subministraments 
31/03/2015 

Elaboració de la nòmina municipal en entorn web Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i 
plans d'acció 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Elaboració d'informes d'anàlisi i valoració dels espais lliures en el 
marc del projecte SITxell 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica urbana 
digital 3D E = 1:1.000 

Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Els serveis socials més a prop Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
31/03/2015 

Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de participació 
oberta 

Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Espais de debat educatiu Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
31/03/2015 

Espais lúdics i de salut per a la gent gran Recurs material 
Provisió de béns, equips 

i subministraments 
31/03/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 
Esport adaptat i cicle de passejades per a la gent gran Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Esport per prevenir el risc d'exclusió Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Estudis aplicats per a l'ampliació de l'oferta municipal 

d'habitatges destinats a polítiques socials 
Recurs tècnic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Estudis de la qualitat de l'aire Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2015 

Estudis de planificació i gestió turística Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Estudis de programació d'equipaments i espai públic Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Estudis de provisió de banda ampla al territori Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 31/03/2015 

Estudis de rehabilitació residencial d'àrees urbanes Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Estudis d'optimització funcional i energètica d'equipaments Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Estudis en matèria d'activitats i establiments Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Estudis i plans d'accessibilitat Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Estudis i plans de mobilitat urbana Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 31/03/2015 

Estudis i projectes de regeneració urbana Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Estudis i suport en matèria urbanística Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Estudis per a l'adequació d'espais buits per a usos temporals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 
Estudis sectorials per al disseny de les polítiques locals 

d'habitatge 
Recurs tècnic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Exposició per a la prevenció del consum de drogues: 
"Controles?" 

Recurs material 
Provisió de béns, equips 

i subministraments 
31/03/2015 

Exposició: "Consum. Com som?" Recurs material 
Provisió de béns, equips 

i subministraments 
30/09/2015 

Exposició: "Escoles d'altres mons" Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
31/03/2015 

Exposicions de promoció de la salut Recurs material 
Provisió de béns, equips 

i subministraments 30/09/2015 

Exposicions d'educació ambiental Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Festivals artístics Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Finançament d'accions per al foment de l'ocupació Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Finançament de l'àmbit de benestar social Recurs econòmic Fons de prestació   
Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Finançament dels serveis locals d'ocupació Recurs econòmic Fons de prestació   

Funcionament de centres i serveis municipals de formació de 
persones adultes 

Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Funcionament d'escoles bressol municipals Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Funcionament d'escoles i serveis municipals de música i arts Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Gestió de la dinamització en un centre comercial urbà Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Gestió de la informació geogràfica local Recurs tècnic 

Desenvolupament i 
manteniment de 

sistemes d'informació i 
gestió 

30/09/2015 

Gestió de prestacions econòmiques de caràcter social Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 

Gestió del padró d'habitants Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Gestió dels cementiris municipals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Gestió estratègica de les plantilles Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Gestió i planificació estratègica territorial Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM) Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 20/01/2015 

Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i 
econòmica 

Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Indicadors bàsics del mercat de treball Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Informació estadística territorial Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Informes estratègics de desenvolupament econòmic local Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Informes jurídics Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2015 

Informes per a la projecció internacional del territori Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

20/01/2015 

Informes sobre projectes de desenvolupament local (Mentor) Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament 
econòmic 

Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Instrucció d'expedients disciplinaris Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
31/12/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 
Instruments de planificació, gestió i desenvolupament de 

recursos humans 
Recurs tècnic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Instruments tècnics d'esdeveniments esportius Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

20/01/2015 

Instruments tècnics d'instal·lacions esportives Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

20/01/2015 

Integració dels sistemes d'informació locals amb serveis 
supramunicipals 

Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Integració laboral de persones amb discapacitat (Adapta) Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 30/09/2015 

Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals Recurs econòmic Fons de prestació   

Mapes de patrimoni cultural Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Mediació comunitària itinerant Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
31/12/2015 

Mesures dels camps electromagnètics Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2015 

Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris 
locals i de qualitat 

Recurs econòmic Fons de prestació   

Millora de les condicions de seguretat i salubritat a les platges Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Millora de l'èxit escolar i de la participació educativa Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Millora de processos i optimització de la gestió de documents 
electrònics Recurs tècnic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 31/03/2015 

Millora del material esportiu inventariable Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Millora organitzativa dels serveis socials bàsics Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Modernització de les estructures dels mercats de venda no 
sedentària 

Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 
Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal del municipi 

(hivern 2015-2016) 
Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Obertura de la franja perimetral de baixa combustibilitat en 
urbanitzacions 

Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Observatoris del desenvolupament econòmic local Recurs econòmic Fons de prestació   

Oficines d'atenció ciutadana (OAC) Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Optimització de la gestió de les polítiques de mercat de treball en 
l'àmbit supramunicipal 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Optimització de la gestió de les polítiques de teixit productiu en 
l'àmbit supramunicipal Recurs tècnic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 30/09/2015 

Orientació, transició escola-treball i formació professional (FP) Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

PENSA-Jove als instituts (tallers) Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
20/01/2015 

PENSA-Jove, suport tècnic específic Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

20/01/2015 

Planejament urbanístic Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Planificació de la intervenció en els fons i les col·leccions 
d'imatges locals 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Planificació de la intervenció en monuments Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 30/09/2015 

Planificació i participació educativa Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Planificació i projectes locals de prevenció de consum de 
drogues 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Planificació, seguiment i avaluació de plans i programes locals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 

Plans d'acció per a la infraestructura verda local Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Plans d'autoprotecció Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Plans de millora de la qualitat de l'aire Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Plans d'inclusió social Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Plans directors de cooperació al desenvolupament Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Plans directors de xarxes de serveis Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 30/09/2015 

Plans directors d'equipaments i espai públic Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Plans especials d'auditoria per a la protecció de dades personals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2015 

Plans i projectes per al desenvolupament cultural local Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Plans locals d'habitatge Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Plans per a la implantació de franges en nuclis habitats: 
urbanitzacions o nuclis urbans 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Polígons d'activitat econòmica (PAE) Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Presència institucional a Internet Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Préstec de material esportiu Recurs material 
Provisió de béns, equips 

i subministraments 
31/12/2015 

Prevenció de riscos laborals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 
Prevenció, detecció i intervenció dels maltractaments de les 

persones grans 
Recurs tècnic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Processos de negociació de les condicions de treball Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Programació i manteniment d'equipaments educatius Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Programes per a les persones grans Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Projecció internacional del territori Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Projectes d'acció comunitària Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 20/01/2015 

Projectes d'acompanyament a l'escolaritat Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Projectes de cooperació al desenvolupament Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Projectes de participació ciutadana Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

20/01/2015 

Projectes de suport a la gestió i al funcionament de centres i 
serveis educatius municipals 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Projectes d'equipaments i espai públic Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Projectes d'igualtat i drets civils Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 20/01/2015 

Projectes d'implantació i renovació de serveis urbans Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Projectes d'intervenció en monuments Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Projectes d'orientació, transició escola - treball i formació 
professional (FP) 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 

Projectes en l'àmbit de la dependència Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Projectes i serveis d'alimentació d'urgència Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Projectes i serveis d'allotjament d'urgència i d'inclusió social Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Projectes per a infants i adolescents en situació de risc Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Projectes singulars de dinamització del teixit productiu Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Projectes tècnics de senyalització turística Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 30/09/2015 

Promoció de la mobilitat sostenible Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Promoció de la salut Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Promoció de mesures contra el canvi climàtic i per a l'eficiència 

energètica 
Recurs tècnic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Promoció de mesures per a una gestió ambiental i econòmica 
sostenible dels recursos locals 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Protecció del patrimoni arquitectònic Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Recerca historicoarqueològica Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 30/09/2015 

Recull d'activitats de suport al teixit empresarial Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i 
empreses 

Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges destinats a 
polítiques socials 

Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 

Representació i defensa davant d'altres institucions Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
31/12/2015 

Representació i defensa en processos judicials Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
31/12/2015 

Sanitat ambiental Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Seguretat alimentària Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Servei d'acompanyament a ens locals i associacions de 
comerciants i empresaris 

Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
31/12/2015 

Servei de préstec de carpes Recurs material 
Provisió de béns, equips 

i subministraments 
30/09/2015 

Serveis d'atenció domiciliària Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 31/03/2015 

Serveis locals d'habitatge Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Serveis municipals de consum Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 
Simulacres d'activació del Pla d'Actuació Municipal 

d'Emergències per Incendis Forestals 
Recurs tècnic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Supervisió d'equips dels serveis socials bàsics Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
20/01/2015 

Suport a la gestió dels serveis del cicle de l'aigua i l'enllumenat 
públic 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Suport a l'estratègia comercial Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 30/09/2015 

Suport a projectes culturals per a municipis i ens supramunicipals 
de més de 20.000 habitants 

Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Suport al manteniment de ponts municipals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals Recurs econòmic Fons de prestació   
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Recurs Tipus de recurs Classe de recurs Termini de sol·licitud 

Suport als centres d'informació i recursos per a dones Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
20/01/2015 

Suport en l'abordatge integral de la violència masclista Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

20/01/2015 

Suport en l'àmbit de la cultura per a municipis i ens 
supramunicipals de menys de 20.000 habitants 

Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Tallers ambientals Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Tallers de suport a les competències clau Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 31/03/2015 

Tallers i activitats formatives d'àmbit cultural Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 
30/09/2015 

Taules, xarxes locals i protocols d'infància i d'adolescència en 
situació de risc 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/03/2015 

Tractament de vegetació en les parcel·les no edificades dels ens 
públics locals 

Recurs econòmic Ajuts econòmics 20/01/2015 

Transparència i reutilització de la informació pública Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

30/09/2015 

Verificació de l'estanquitat de la xarxa urbana de distribució 
d'aigua 

Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

31/12/2015 

Vigilància i control d'establiments alimentaris Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 30/09/2015 
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Tercer.-  APROVAR la convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg de 
serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i obrir el termini de 
presentació de sol·licituds l’endemà d’aquesta aprovació. 
 
Quart.-  APLICAR als recursos consistents en ajuts econòmics del Catàleg de serveis de 
l’any 2015 una quantia de vint-i-nou milions sis-cents trenta-cinc mil vuit-cents vint-i-set 
euros amb trenta cèntims (29.635.827,30) €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
que es detallen a l’article 5.1 del règim regulador aprovat en l’acord segon del present 
dictamen; aplicar als recursos consistents en fons de prestació del Catàleg de serveis de 
l’any 2015 una quantia de setze milions cent quaranta mil quatre-cents trenta-set euros amb 
quaranta-nou cèntims (16.140.437,49) €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que 
es detallen a l’article 5.2 del referit règim; i aplicar als recursos tècnics i materials del 
Catàleg la quantia estimativa de vuit milions set-cents setanta-set mil dos-cents vuitanta 
(8.777.280) €,, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen a l’article 5.3 
del referit règim regulador. 
 
Cinquè.-  CONDICIONAR l’aplicació de recursos aprovada en l’acord anterior a l’aprovació 
definitiva del pressupost de l’exercici 2015 de la Diputació de Barcelona i a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient. 
 
Sisè.- APROVAR la Carta de serveis del Catàleg de serveis de l’any 2015 (Annex 2). 
 
Setè.- HABILITAR expressament i àmpliament al diputat delegat per a la Cooperació Local 
per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest règim.  
 
Vuitè.-  La Diputació de Barcelona es reserva l’opció d’habilitar i aprovar, mitjançant decret 
del diputat delegat per a la Cooperació Local, altres mecanismes per a la presentació de 
sol·licituds, així com també, la modificació d’aspectes procedimentals i de gestió relacionats 
amb la present convocatòria i el Catàleg, amb l’objectiu de contribuir a dotar d’una major 
eficàcia i eficiència la gestió de les accions de suport derivades d’aquesta convocatòria. 
 
Novè.-  MODIFICAR l’article 27 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2014 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Diputació en la sessió de 30 de gener de 2014, en el sentit que s’indica a 
continuació, als efectes de possibilitar la tramitació electrònica de la justificació de despeses 
dels ajust econòmics, i ESTABLIR que els seus efectes seran a partir del 9 de desembre de 
2014: 
 
Article 27. Especialitats d’execució i justificació  dels ajuts econòmics 
1. Les actuacions que siguin objecte d’ajuts econòmics tindran un període d’execució 

comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014, a excepció de les actuacions 
pluriennals. 

2. Els destinataris disposaran, com a màxim, fins al 31 de març de 2015 per a justificar les 
despeses. 

3. Amb caràcter general, la despesa elegible serà la corresponent  als capítols 1, 2 i 4 del 
pressupost de depeses dels ens destinataris. No obstant, les condicions de concertació 
del recurs podran preveure limitacions a l’elegibilitat de les despeses anteriors, o bé 
admetre com a elegible la despesa corresponent a altres capítols.  

4. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens destinatari presenti el model 
normalitzat de justificació, d’acord amb la modalitat d’execució. La justificació de 
despeses serà signada per la persona que ocupi els càrrec d’interventor/a i/o de 
secretari/ària-interventor/a de l’ens. 
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5. Les despeses que es justifiquin no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. A aquests efectes, el model normalitzat 
permet adequar el percentatge de cada despesa que s’imputa a l’ajut de la Diputació. 

6. El model normalitzat inclou la motivació de les desviacions que s’hagin produït respecte 
el contingut de la sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es justifiqui 
experimenti una desviació a la baixa superior al 75 per cent respecte del cost que es va 
informar en la sol·licitud, el centre gestor podrà proposar, previ informe justificatiu de la 
mesura, la revocació de l’ajut o la reducció a la baixa.  

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, a excepció 
de les declarades pluriennals. 

8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un 
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, 
en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al Registre de Factures 
de la Diputació, enviarà un escrit a l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar 
una nova justificació o una justificació complementària. 

9. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre 
gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al Registre de 
Factures de la Diputació, informarà a l’ens destinatari dels defectes observats, 
demanant-li, si escau, l’emissió d’una justificació rectificativa.  

10. En cas que, d’acord amb les condicions específiques de cada recurs, l’ajut s’hagi 
concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut que es 
pagarà es calcularà aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en cap cas serà 
superior a l’aprovat. 

11. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de 
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació 
aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que 
correspongui a la reducció operada.  

12. Es podran justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes 
imputades, llevat que els centres gestors, en les condicions de concertació dels recurs 
corresponent, hagin establert un percentatge superior o hagin exclòs aquesta opció. 

13. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’aportació de la Diputació 
sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, només es podrà presentar una única 
justificació de despeses per la totalitat de l’ajut.  

14. Les actuacions objecte d’ajut econòmic són compatibles amb altre finançament 
provinent de la Diputació de Barcelona, llevat que les condicions de concertació del 
corresponent recurs hagin previst el contrari. 

15. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden 
executar i aprovar les despeses corresponents a les actuacions aprovades en el marc 
del Catàleg. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor és 
un ens instrumental de l’ens destinatari o que integra el seu sector públic. 

16. L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses corresponents a les 
actuacions aprovades en el marc del Catàleg en altres ens destinataris d’acord amb la 
normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació de 
la referida delegació, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

17. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens es justificaran, amb caràcter 
general, com s’indica a continuació: 
- L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació de 

despeses per l’import total de l’ajut. 
- En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens executor. 
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- L’ens gestor farà constar el compromís de transferir a la resta d’executors la seva part 
de l’aportació de la Diputació en el termini màxim de tres mesos a comptar des que la 
Diputació faci efectiu el pagament. 

- L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor. 
18. Per determinar l’ens principal d’un ens participat es considerarà qui ostenti la majoria 

de drets de vot o en cas d’igualtat, la majoria del finançament. 
19. Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a ens 

instrumentals o que integren el sector públic de l’ens destinatari, o a altres ens 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla, la justificació de les despeses 
correspondrà, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut, com a beneficiari dels recursos 
concedits en el marc del Catàleg. 

 
Article 27 bis. Procediment de justificació dels aj uts econòmics  
1. La tramitació de la justificació podrà ser, alternativament, en suport electrònic i en 

suport paper. En cas que una justificació es presenti per duplicat en els dos suports, 
prevaldrà l’electrònica. 

2. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ens/concertacio/default.asp 

3. Si s’opta per la tramitació en suport paper, aquesta es presentarà al Registre de 
Factures de la Diputació de Barcelona. 

4. Si s’opta per la tramitació electrònica, aquesta es realitzarà a través del “Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions” https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ens/concertacio/default.asp  

5. Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 

6. Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de 
referència. 

7. El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació 
dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària. 

8. Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-
interventor/a tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de 
la documentació. 

9. Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació 
de la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici 
de les seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, 
prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 

10. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona 
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma  de 
validació electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de 
conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp. 

11. En el cas de la justificació electrònica, i d’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la 
Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment del procediment, sol·licitar als ens 
locals l’aportació dels originals dels documents adjunts al document electrònic de 
justificació de les despeses. 

12. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els 
efectes que del seu ús se’n derivin 

 
Article 27 ter. Registre electrònic 
Quan es presenti una justificació a través del Portal es generarà un rebut de registre 
acreditatiu de la presentació que contindrà una referència a la data i l’hora d’entrada al 
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registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així com la 
resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre electrònic de la Diputació. 
Addicionalment, es farà la tramesa automàtica al Registre de Factures de la Diputació si en 
la justificació es sol·licita un pagament. 
 
Article 27 quater. Consulta i seguiment 
1. Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les justificacions 

presentades a la Diputació. 
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no 
l’existència d’incidències esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència d’incidències 
esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat incidències esmenables. 

 
Desè.- APROVAR la incorporació del tràmit de sol·licitud, en el sí del Portal de tràmits 
els ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i 
aprovar la fitxa de l‘esmenat tràmit (Annex 3) i formulari associat (Annex 4). 
 
Onzè.- CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al 
Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” incorporats a la Seu 
Electrònica en l'apartat indicat en l'acord anterior. 
 
Dotzè.-  COMUNICAR aquests acords als ens que s’han adherit al Protocol general del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Tretzè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis electrònic de 
la Corporació l’anunci d’aprovació dels acords anteriors. 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar les 
Instruccions interpretatives del Programa complemen tari de suport a l’economia 
productiva local per la concreció del règim aplicab le a les modificacions de les 
actuacions aprovades i a la justificació de les act uacions realitzades.-  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”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació, 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 que es comprenguin al Pla de referència. 
 
L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
8 de juny de 2012, configura els Programes complementaris com un dels instruments 
que, juntament amb les Meses de concertació i els Catàlegs de serveis, preveuen i 
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orienten el funcionament del sistema de cooperació i l’accés als àmbits de concertació 
definits a la clàusula 7ª del Protocol general.  
 
Els Programes complementaris es defineixen a la clàusula 11ª del Protocol general 
com instruments de concertació elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les 
necessitats dels governs locals i, de manera especial, per pal·liar els efectes davant de 
situacions imprevistes o que requereixin d’una actuació específica. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 19 de desembre de 2013, va aprovar 
el Programa complementari “de suport a l’economia productiva local”, el seu règim 
regulador i va obrir convocatòria per la concessió d’ajuts corresponents a les línies de 
“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de 
patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del manteniment dels camins 
locals” (Fase 2) (BOPB de 27 de desembre de 2013).  
 
L’esmentat règim estableix que les referides línies de suport es resoldrien pel 
procediment de concurrència competitiva, previ estudi de les sol·licituds presentades, i 
una vegada valorades i classificades de conformitat amb els criteris establerts. 
 
La presentació de sol·licituds s’ha realitzat a través del “Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions públiques” de la Seu Electrònica Corporativa. Finalitzat 
aquest tràmit s’ha procedit a la seva revisió i instrucció, així com a la formalització dels 
oportuns requeriments d’esmena, per part dels centres gestors corresponents:  
 
- Per a la línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació 
d’elements constitutius de patrimoni singular local”, el centre gestor responsable de la 
instrucció, valoració i seguiment de les sol·licituds rebudes és la gerència de Serveis 
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. 
 
- Per a la línia de suport “finançament de la millora i el manteniment dels camins 
locals”, el centre gestor és la gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
Finalitzada la revisió, i als efectes de valoració, els centres gestors han aplicat 
integrament i exclusivament els criteris que consten en el règim del Programa, vetllant 
en tot cas per l'aplicació de criteris objectius en la concessió dels recursos. 
 
En data de 24 de juliol de 2014, la Junta de Govern de la Diputació ha acordat resoldre 
la convocatòria de concessió d’ajuts corresponents a les línies de “finançament de la 
reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i 
“finançament de la millora i el manteniment dels camins locals”.   
 
No obstant, atenent a la possible concurrència de circumstàncies que determinin la 
impossibilitat material d’execució, per part dels ens beneficiaris, d’algunes actuacions 
aprovades, en no correspondre’s l’import sol·licitat amb el definitivament atorgat, 
procedeix aprovar les “Instruccions interpretatives del Programa complementari de 
suport a l’economia productiva local per la concreció del règim aplicable a les 
modificacions de les actuacions aprovades”.  
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La finalitat d’aquestes Instruccions és definir un règim aplicable a les modificacions 
d’actuacions que han estat objecte de suport, en els casos en què no sigui possible 
executar-les en els termes previstos en formalitzar el tràmit de sol·licitud del Programa 
complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc de les línies de 
suport al “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius 
de patrimoni singular local” i al “finançament de la millora i el manteniment dels camins 
locals” i, particularment, delimitar l’abast de l’article 32 del règim del Programa de 
referència, el qual preveu expressament el següent: 
 
“(...) Article 32. Modificacions en la resolució de  concessió de recursos  
 
1. Únicament es podrà modificar l’acord de concessió dels ajuts pel que fa a l’import, 

l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions en cas que es 
produeixi una alteració en les condicions que van determinar la seva concessió i 
sempre i quan no es perjudiquin els interessos de tercers. 

2. La modificació es podrà produir d’ofici o prèvia sol·licitud de l’ens local beneficiari, 
abans de la finalització del termini d’execució de l’ajut. 

3. No serà possible destinar els ajuts atorgats a finançar altres projectes que no es 
corresponguin amb la finalitat  per la qual ha estat concedit. 

4. El Diputat delegat per la Cooperació Local podrà procedir, en el marc de cada línia 
de suport, a la redistribució dels imports que resultin d’ajuts no acceptats, de 
renúncies expresses i/o de reduccions sempre i quan l’import resultant superi el 
5% de l’import atorgat i la redistribució s’efectuï en base a criteris de 
proporcionalitat amb la distribució inicial. (...)” 

 
En un altre ordre de coses, es considera que el formulari de justificació de despeses 
hauria de preveure expressament que les despeses de personal que s’acreditin en el 
marc de les línies de suport al “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació 
d’elements constitutius del patrimoni singular local” i al “finançament de la millora i 
manteniment dels camins locals” vagin referides a treballadors i treballadores 
contractats en el marc d’un pla d’ocupació, tal i com preveu l’article 3.4 del Programa 
complementari. Atesa, a més, la possible concurrència entre els ajuts atorgats en el 
marc de la línia de suport al “finançament dels plans locals d’ocupació” i aquells 
concedits en el si de les altres línies de suport d’aquest Programa complementari, 
quan l’execució d’obres es realitzi per pròpia administració, esdevé rellevant ajustar el 
contingut del formulari als efectes de delimitar l’abast de la despesa elegible, d’una 
banda, i d’incloure una declaració expressa d’inexistència de sobrefinançament i de no 
utilització de les mateixes despeses de personal per a la justificació dels diferents ajuts 
sol·licitats. 
 
Igualment rellevant resulta l’aprovació d’un formulari específic per a la justificació de 
les despeses executades en el marc de la línia “finançament de la reforma, 
rehabilitació i reparació d’elements constitutius del patrimoni singular local” per part 
d’entitats privades sense ànim de lucre. La causa de la definició d’aquest formulari rau 
en la necessitat de disposar d’un formulari que reculli les especificitats en la gestió 
quan l’execució de l’actuació es realitza a través d’una entitat privada.  
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Tanmateix, es preveu també aclarir l’abast de l’article 3 del règim del Programa 
complementari, referit a les despeses elegibles, en base a una interpretació 
sistemàtica conforme amb l’article 10 “entitats executores”, el qual reconeix 
expressament la possibilitat d’encarregar l’execució de les actuacions a ens 
instrumentals o dependents de l’ens local destinatari, a d’altres ens locals que ostentin 
la condició de destinataris en el marc del Pla i, de forma excepcional, en el cas dels 
ajuts corresponents a la línia de “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació 
d’elements constitutius del patrimoni singular local”, en favor d’entitats privades sense 
ànim de lucre. En vista de l’exposat es preveu considerar com a despeses elegibles 
per aquests supòsits, les corresponents a transferències de capítol 7 a les entitats 
descrites des del pressupost de despesa dels ens locals destinataris beneficiaris dels 
ajuts.  
 
Vist l’apartat 12.2.a) de la Refosa núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per decret de la Presidència en data 11 de desembre de 2013 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de desembre de 2013.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR les “Instruccions interpretatives del Programa complementari de 
suport a l’economia productiva local per a la concreció del règim aplicable a les 
modificacions de les actuacions aprovades i a la justificació de les actuacions 
realitzades”, el text íntegre de les quals es transcriu a continuació: 
 
“Instruccions interpretatives del Programa complemen tari de suport a 
l’economia productiva local per a la concreció del règim aplicable a les 
modificacions de les actuacions aprovades i la just ificació de les actuacions 
realitzades. 
 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes Instruccions és establir un règim jurídic per a la gestió de les 
eventuals modificacions de les actuacions subvencionades en el marc de les línies de 
suport al “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius 
de patrimoni singular local” i al “finançament de la millora i manteniment de camins 
locals” del Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en el 
marc de l’article 32 del seu règim.  
 
Article 2. Concepte de redimensionament 
 
Es considera redimensionament qualsevol ajust, en el marc d’un mateix projecte, del 
seu pressupost inicial com a  conseqüència d’un canvi en les circumstàncies, podent-
se preveure la divisió del projecte en fases i l’execució inicial d’alguna d’aquestes 
fases als efectes d’ajustar el projecte a l’import de la subvenció concedida. 
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Article 3. Requisits 
 
Per redimensionar les actuacions que han estat objecte de suport caldrà que concorrin 
els requisits que s’assenyalen a continuació: 
 
a) Que el redimensionament es circumscrigui als ajuts concedits en el marc de les 
línies de suport de “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements 
constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la millora i manteniment de 
camins locals”, d’acord amb la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de 24 de juliol de 2014. 
 
b) Que no es vegin afectats negativament els interessos de tercers i es respectin els 
principis d’igualtat, proporcionalitat, lliure concurrència i publicitat. 
 
c) En cap cas s’alterarà l’import atorgat ni el centre gestor de l’ajut. 
 
Article 4. Instrucció dels redimensionaments 
 
1. Els redimensionaments poden tenir origen a instància de l’ens local destinatari, a 
través de sol·licitud prèvia a la Diputació, i també poden ser observats d’ofici per la 
pròpia Diputació, en desprendre’s de la documentació facilitada per l’ens destinatari a 
través dels tràmits de certificació d’inici de treballs o de justificació de despeses, 
d’acord amb el principi de celeritat del procediment administratiu.  
 
2. Els redimensionaments seran valorats per part dels següents centres gestors de 
la Diputació, que podran requerir a l’ens destinatari la documentació addicional que 
s’estimi necessària per a dur a terme la valoració, podent-se requerir la mateixa 
documentació que es va adjuntar a la sol·licitud inicial referida al redimensionament 
que es planteja: 
a) Línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements 

constitutius de patrimoni singular local”: el centre gestor és la gerència de Serveis 
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. 

b) Línia de suport “finançament de la millora i el manteniment dels camins locals”: el 
centre gestor és la gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
3. Del resultat de la valoració, s’emetrà informe tècnic per part del centre gestor, als 
efectes de deixar-ne constància en l’expedient administratiu.  
 
4. El resultat de la instrucció es formalitzarà mitjançant decret del diputat delegat 
per a la Cooperació Local en el termini màxim de tres mesos des de la data d’entrada 
de la documentació de què cursi efecte.  El promotor del referit decret serà el centre 
gestor corresponent.” 
 
Segon.-  ESTABLIR que, en cas d’execució de les actuacions per part d’ens 
instrumentals o dependents de l’ens local destinatari, o per part d’altres ens locals que 
ostentin la condició de destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així 
com en el cas dels ajuts corresponents a la línia de “finançament de la reforma, 
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rehabilitació i reparació d’elements constitutius del patrimoni singular local” en favor 
d’entitats privades sense ànim de lucre, es consideren elegibles les despeses de 
capítol 7 del pressupost de despesa dels ens locals beneficiaris dels ajuts. 
 
Tercer.- AJUSTAR els formularis de justificació de despeses amb codis P407 i  P408 
en els termes que consten a l’annex I.  
 
Quart.-  APROVAR el formulari de justificació de despeses amb codi P413 
corresponent a la línia de suport al “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació 
d’elements constitutius de patrimoni singular local”, relatiu al supòsit d’execució per 
entitats privades, que s’adjunta en l’annex I. 
 
Cinquè.- AJUSTAR el contingut de la fitxa del tràmit P400, relatiu a la justificació de 
despeses, amb els ajustos relatius a l’execució per entitats privades, que s’adjunta en 
l’annex I, i aprovar l’actualització d’aquest tràmit i els seus corresponents formularis a 
la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions, a l’espai del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Sisè.- CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al 
Programa complementari de suport a l’economia productiva local incorporats a la Seu 
Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions, a l’espai del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Setè.- AUTORITZAR al diputat delegat per a la Cooperació Local per a la resolució de 
les sol·licituds de redimensionament presentades pels ens locals destinataris del 
Programa complementari, així com les que d’ofici observi la Diputació. 
 
Vuitè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis 
electrònics de la Diputació el present acord. 
 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
minuta de conveni marc de col·laboració entre la Ge neralitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per a la promoció de l’obra de 
Rafael Guastavino.-  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: 
 
Rafael Guastavino i Moreno és un personatge clau de l’arquitectura internacional del 
segle XIX. Tot i els orígens valencians, Rafael Guastavino es forma a Barcelona i 
desenvolupa la seva obra a Catalunya, i a partir de l’any 1881 arrela als Estats Units, 
on esdevé un innovador en les tècniques constructives. Actualment la figura de Rafael 
Guastavino té un reconeixement internacional gràcies a la seva obra als EUA. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

99/375 

Amb la voluntat de recuperar la figura de Rafael Guastavino, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya volen establir un acord de 
col·laboració per tal de promocionar les dues poblacions i crear ponts de col·laboració 
amb les entitats que promocionen la seva obra als EUA. Al mateix temps, volen 
potenciar la marca Guastavino com a referent per a la projecció internacional del 
nostre país, i de les localitats en les quals trobem la seva obra representada.  
 
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic, 
contingut, procediment dels convenis de col·laboració. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. registre XXX), 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 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) 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 la minuta de conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya per a la promoció de l’obra de 
Rafael Guastavino. 

 
“ CONVENI MARC PER A LA PROMOCIÓ DE L’OBRA DE RAFAEL GUASTAVINO 
ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT VILASSAR DE  DALT I EL 
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
 
Barcelona, xx de xxxxx de 2014 
 

REUNITS 
 
D’una part, l’Honorable Senyor Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura, en nom i 
representació de la Generalitat de Catalunya, amb  NIF XXX, amb domicili a XXX número X, 
XXX X, en virtut de les facultats que li atorga l’article 12.k de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
D’altra part, l’Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueres, president de la Diputació 
de Barcelona, i facultat en virtut de la Refosa 1/2014 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
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publicada al 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 i Marimon, en virtut de les facultats conferides 
pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, 
sobre delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
D’altra part, l’Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera,  alcalde de Barcelona,  en nom i 
representació de l’Ajuntament de Barcelona, en ús de les facultats que li atorga l’art. 13 de 
la Carta Municipal de Barcelona.  Actua assistit pel Sr. Jordi Cases i Pallarès, Secretari 
General de l’Ajuntament de Barcelona, qui actua com a fedatari i assessor legal preceptiu, 
d’acord amb allò que disposa l’article 92 bis de la Llei reguladora de les bases de Règim 
local (Llei 7/1985, de 2 d’abril, afegit per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local), en relació amb els articles 2n i 3r del 
Reial Decret 1174/87, de 18 de setembre. 
 
D’altra part, l’Il·lustríssim Senyor Xavier Godàs i Pérez, alcalde de Vilassar de Dalt, quina 
representació ostenta des que fou nomenat en la sessió plenària de data 11 de juny de 
2011, de constitució de la nova corporació local resultant de les eleccions municipals, i qui 
ha estat expressament facultat en sessió plenària de data 29 de maig de 2014 per a la 
signatura d’aquest conveni. 
 
I d’altra part, l’Il·lustríssim Senyor Lluís-Xavier Comerón i Graupera, degà del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, en nom i representació del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, 
exercint les atribucions establertes a l’article 41 a) dels Estatuts Col.legials. 
 
Les parts es reconeixen capacitat legal necessària per a aquest acte, i 
 

EXPOSEN 
 
La voluntat de recuperar la figura de Rafael Guastavino  i Moreno  com a personatge clau 
de l’arquitectura internacional del s. XIX.  Tot i els orígens valencians, Rafael Guastavino es 
forma a Barcelona  i desenvolupa la seva obra a Catalunya, i a partir de l’any 1881 arrela als 
Estats Units, on esdevé un innovador en les tècniques constructives. Actualment la figura de 
Rafael Guastavino té un reconeixement internacional gràcies a la seva obra als EUA. 
 
Obra conservada a Catalunya de Rafael Guastavino:  

Vilassar de Dalt: 
1. 1880-81: Teatre de la Massa 
2. 1881: Nau dels Estrany (exemple d'aplicació de la patent) 
 
Barcelona: 
3. 1867-69: Fàbrica Batlló, actual Escola Industrial (autoria col·lectiva) 
4. 1870-1871: Fàbrica dels Rossich al passatge Valeri Serra, 3-7 
5. 1871: Casa Blajot 
6. 1871: Casa Julià (només part de la façana reconstruïda) 
7. 1871: Casa Montalt, al c/ Trafalgar, 11 
8. 1877: Casa Casademunt, al c/ Aribau, 3 
9. 1877: Casa Mumbrú, al c/ Dr. Dou, 14 

10. 1877-1880: Xemeneia de la fàbrica Florensa a Hostafrancs, a la carretera de la 
Bordeta, actual 39-41, plaça de Joan Corrades 

11. 1870: Casa Galve, actual Orlandai 
12. 1880: Casa Mumbrú 
13. 1883: Fàbrica Saladrigas (exemple de la patent) 
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Obra atribuïda a Rafael Guastavino: 
Castellar de n'Hug: 
14. Fàbrica de Clot del Moro (inspirada des dels EUA) 
 

Els dos elements més representatius són la fàbrica Batlló, on experimentà amb les voltes de 
maó i els nous materials, i el Teatre de la Massa, amb la primera cúpula que després 
desenvoluparia als EUA. 
 
La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya volen establir un 
acord de col·laboració per recuperar l’obra arquitectònica i la figura de Rafael Guastavino 
per tal de promocionar les dues poblacions i crear ponts de col·laboració amb les entitats 
que promocionen la seva obra als EUA. Al mateix temps, volen potenciar la marca 
Guastavino com a referent per a la projecció internacional del nostre país, i de les localitats 
en les quals trobem la seva obra representada.  
 
En la línia de recuperar el nom de l’arquitecte i posar de relleu la seva obra a Catalunya, les 
quatre institucions volen impulsar les línies de treball que s’exposen a continuació. 
 
Les cinc parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per signar aquest 
document i per portar a la pràctica aquestes voluntats coincidents, 
 

CONVENEN 
 

1. Promoure una ruta Guastavino a Catalunya prenent com a eix principal la fàbrica Batlló -
Universitat Industrial de Barcelona i el Teatre de la Massa de Vilassar, amb alguns 
elements complementaris.  Aquesta ruta, que ja és una realitat de forma virtual, pot 
esdevenir una oferta de turisme cultural per ambdues ciutats dirigida a un públic específic 
en l’àmbit de turisme cultural de qualitat. 

 
2. Promoure conjuntament la Biennal Guastavino.  Aquest certamen vol promoure la 

investigació entorn de l’obra arquitectònica de Rafael Guastavino i la seva companyia, 
amb un premi en metàl·lic i la publicació de l’obra guanyadora en català, castellà i anglès. 
Per impulsar aquest premi es compta amb el suport de les institucions signants i entitats 
dels EUA que promouen l’obra de Rafael Guastavino. 

 
3. Promoure l’edició de treballs i textos divulgatius. En aquesta línia cal treballar en la 

recerca i divulgació de l’obra de Guastavino a Catalunya, contribuint a millorar el catàleg 
de la seva obra i fent-lo accessible al públic en general, tenint present la utilització de les 
noves plataformes digitals. 

 
4. Establir una xarxa de relacions i col·laboracions amb centres universitaris, d’investigació i 

recerca preferentment de Catalunya i EUA que permetin la promoció i foment de la 
recerca conjunta sobre l’obra de Rafael Guastavino. Aquesta xarxa ha de permetre 
potenciar la marca Guastavino Catalunya en paral·lel a la marca Guastavino americana, 
que ja té un prestigi de primer ordre.  

 
5. Per desenvolupar els objectius descrits cada institució designarà una persona 

responsable amb la voluntat de formar un grup de treball estable per tal de fer el 
seguiment dels projectes i proposar les línies de treball a seguir. El grup de treball es 
reunirà com a mínim un cop l’any convocat pel Departament de Cultura de la Generalitat 
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de Catalunya i tindrà com objectiu principal potenciar totes aquelles accions que posin en 
valor la figura de Rafael Guastavino i la seva obra. 

 
6. Acordar la durada del present conveni per un període de quatre anys, prorrogable per 

quatre anys per acord de les parts. 
 
7. Acordar que el present conveni es pot extingir per les següents causes: 

- Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
- Per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 

signatàries. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per qualsevol altra causa determinada per la legislació vigent. 
 

8. Totes les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació i execució d’aquest conveni, 
seran resoltes pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de comú 
acord amb la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o la persona que sigui designada 
per a aquest fi. En cas de litigi, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
9. Mitjançant la signatura de convenis específics es concretaran les actuacions a realitzar 

en el marc d’aquest conveni així com els compromisos a assumir per a cadascuna de les 
parts per a la seva correcta consecució.  
 

I en prova de conformitat i d’acceptació les parts signen aquest document per quintuplicat en 
el lloc i la data indicats a l’encapçalament.  “ 

 
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Contractació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple, aprovar la reserva 
social de contractació per a l’exercici 2015, amb l a finalitat d’afavorir l’ocupació 
dels sectors més desfavorits o amb especial 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: 
 
La conjuntura econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera 
important les economies locals en general, i les dels ajuntaments de la nostra 
demarcació en particular, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i 
de mercat de treball, essent especialment complicat l’accés al treball per part de les 
persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social. 
 
Davant aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha impulsat els darrers anys una 
sèrie de mesures orientades a donar suport als ens locals en tots els àmbits d’actuació 
que es deriven de l’impacte de la crisi econòmica i la que actualment es vol afavorir és 
l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial situació d’exclusió social 
mitjançant la contractació pública reservada. 
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Atès el contingut de la Llei 26/2011, de 1 d’agost, d’adaptació normativa a la 
Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; que 
supera definitivament la perspectiva assistencial de la discapacitat per abordar una 
basada en els drets humans, establint que les seves demandes i necessitats han de 
ser cobertes de manera que puguin abastar la igualtat d’oportunitats respecte al 
conjunt de ciutadans, i el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la 
seva inclusió social. 
 
Atès que amb data 26 de febrer de 2014 s’han aprovat les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/24/UE,sobre contractació pública; 2014/23/UE relativa, a 
l’adjudicació de contractes de concessió, i 2014/25/UE, relativa a la contractació per 
entitats que operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis 
postals, les quals preveuen en el seu articulat els contractes reservats, articles 20, 24 i 
38 respectivament. 
 
Atès que les Directives 2014/24/UE i 2014/25/UE deroguen les fins ara vigents amb 
efectes a partir del 18 d’abril de 2016, data que coincideix amb la data máxima per a la 
seva transposició al Dret Estatal, igualment per a la Directiva de concessions. 
 
Vista la normativa que regula la contractació pública reservada i que, bàsicament, és la 
que tot seguit es relaciona: article 19 de la Directiva 2004/18/CE del Parlament 
Europeu i del Consell de 31 de maç de 2004 sobre coordinació dels procediments 
d’adjudicació dels contractes públics d’ obres, de subministraments i de serveis, la 
Disposició addicional 5a. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i l’article 89 de la 
Llei 31/2007, de 30 de octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 
 
Atès que dins la normativa relacionada actualment vigent es desprèn que per 
promoure i aprovar la contractació pública reservada cal prèviament delimitar: 
 
• La finalitat de la reserva. 
• L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb especificació de 

les regles de càlcul i, el seu desglossament per Àrees, si s’escau. 
• Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de reserva. 
• Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres especials de 

treball o empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la normativa 
corresponent. 

• Els procediments d’adjudicació de les contractacions reservades que hauran de 
respectar els previstos per la normativa de contractes del sector públic. 

• Les característiques específiques que se’n derivin de la naturalesa de la 
contractació reservada i del perfil dels seus destinataris. 

 

Tot això sens perjudici del compliment de la resta de principis propis de l’àmbit de la 
contractació del sector públic, tal com la necessària vinculació dels objectes dels 
contractes amb la finalitat de l’entitat destinatària; els requisits de publicació amb 
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menció expressa del caràcter reservat de la contractació, així com el respecte dels 
principis de no discriminació, d’objectivitat, de publicitat i de transparència. 
 

Per tal de garantir  i donar compliment al principi de lliure concurrència en les 
contractacions es proposar fixar la quantia econòmica de la reserva social en un 
percentatge del 20%  a aplicar sobre l’import de despesa executada per la Corporació, 
per a les  prestacions objecte de reserva en l’exercici anterior. 
 

Atès que el contracte reservat, previst a la Disposició addicional 5a. del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, no és de fet un procediment d’adjudicació diferent de 
l’obert amb un sol criteri o amb pluralitat de criteris o del procediment negociat sense 
publicitat, sinó que és aplicable a qualsevol contracte i forma d’adjudicació, ja que es 
tracta d’una especificitat del sistema d’admissió a la licitació. 
 

Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona el dia 1 de 
febrer de 2010. 
 

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 3.4.g) i 13.2 paràgraf primer de la Refosa 
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 
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 del Ple, 
adopti els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la reserva social de contractació per a l’exercici 2015 amb la finalitat 
d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social. 
La contractació pública reservada es concreta en els termes següents: 
 

a.- Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja de 
recintes i edificis corporatius, la recollida selectiva de residus (grup 1), les arts 
gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la bugaderia industrial, el 
subministrament de productes alimentaris, els serveis d’informació i control 
d’accessos, el suport a esdeveniments i jornades i restauració. 

 
b.- Els contractes reservats poden adjudicar-se com a contracte menor, per 

procediment negociat per raó de la quantia econòmica, o per procediment obert, 
d’acord amb els llindars establerts per la legislació de contractes del sector públic. 

 

c.- Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 
comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot respectant els principis de no discriminació, 
d’objectivitat i de publicitat. 
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d.- Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de 
treball, en els termes establerts per la normativa corresponent i sempre per les 
seves finalitats i activitats, d’acord amb les seves normes reguladores, estatuts o 
regles fundacionals, tinguin relació directa amb l’objecte del contracte. 

 

e.- Es fixa el percentatge màxim d’un 20 % de reserva social a aplicar sobre l’import de 
despesa executada per la Corporació, per a les prestacions objecte de reserva en 
l’exercici anterior, mitjançant contractes menors, procediments negociats sense 
publicitat per raó de la quantia, o bé per procediments oberts. La quantitat màxima 
es fixa en un import d’1.000.000 €. 

 

Segon.-  Executar aquests acords, mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i 
adjudicació dels diferents òrgans competents de la Diputació de Barcelona i d’acord 
amb la refosa vigent en cada moment. 
 

Tercer.-  Publicar els següents acords en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona a la categoria de contractació pública. 
 

18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple, prorrogar, amb efectes 
1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2016, de mu tu acord amb l’empresa 
Televida Servicios Sociosanitarios, SL, amb NIF XXX , la vigència del contracte 
relatiu a la Prestació del Servei Local de Teleassi stència als municipis de la 
província de Barcelona menors de 300.000 habitants,  corresponent al Servei 
d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Vist que es va adjudicar la contractació relativa a la Prestació del Servei Local de 
Teleassistència als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 
habitants per acord de la Junta de Govern de data 12 de setembre de 2012, mitjançant 
procediment obert amb pluralitat de criteris, a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, SL (CIF XXX), amb vigència des de l’1 de gener de 2013 al 31 
de desembre de 2014, pels següents preus unitaris:  
 

concepte Import  (IVA 
exclòs) % IVA Import  (IVA 

inclòs) 
Prestació mensual del servei a 
un usuari Tipus A   15,72€ 4% 16,35 

Prestació mensual del servei a 
un usuari Tipus B  6,88 €  4% 7,16 

Prestació mensual del servei a 
un usuari Tipus C       2,10 €  4% 2,18 

 
i un pressupost estimatiu biennal de 18.325.039,71 €, IVA exclòs, dels quals 
10.712.632,99 €, IVA exclòs, a càrrec dels Ens locals de la província de Barcelona 
participants en el programa de Teleassistència i els 7.612.406,72€, IVA exclòs, 
restants a càrrec del Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, i que es 
va formalitzar el corresponent contracte en data 16 d’octubre de 2012. 
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Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 26 de setembre 
de 2013, es va aprovar l’ampliació de l’import estimatiu biennal previst per al contracte 
en 2.407.037,22 € (IVA exclòs) i la modificació de l’apartat primer de la clàusula 1.22) 
del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la contractació, que va 
quedar redactada de la següent manera: “El contractista facturarà mensualment a la 
Diputació de Barcelona  el 47% de l’import del serveis actius durant aquest mes i als 
Ens locals participants en el programa de Teleassistència el 53% restant.” 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris del 
contracte, a partir de l’1 de novembre de 2013, es podien incrementar en un 0,6%, per 
variació de l’IPC., però que no s’ha aplicat en haver manifestat l’empresa TELEVIDA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL, per escrit de la seva apoderada de data 18 
d’octubre de 2013, la seva voluntat de no revisar els preus del contracte durant l’any 
2014. 
 
Atès l’escrit del Gerent dels Serveis de Benestar Social en el que manifesta que 
l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,SL, en la Comissió de control i 
seguiment del contracte realitzada el mes d’octubre d’enguany, es va comprometre a 
mantenir durant el període pròrroga (anys 2015 i 2016) els preus inicials del contracte 
en els supòsits que l’IPC aplicable sigui positiu.  
 
Atès que la Junta de Govern, reunida en sessió el dia 19 de desembre de 2013, va 
acordar d’ampliar l’import estimatiu previst per a l’any 2013, en 187.234,04 € (IVA 
exclòs). 
 
Atès que la clàusula 1.6) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix 
la contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en dos anys, 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada màxima de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys. 
 
Atès que el cap del Servei de Suport de Programes Socials, amb el vistiplau del diputat 
delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, en data 7 de maig de 2014 va signar 
una comunicació de pròrroga del contracte i la va justificar tal com es transcriu a 
continuació: 
 
“Atesa la necessitat de continuïtat del servei i que el preu del contracte continua essent 
avantatjós i ajustat al preu actual de mercat. El servei promotor sol·licita la pròrroga del 
contracte fins el 31 de desembre de 2016, (24 mesos).” 

 
Atès que, mitjançant ofici de data 28 d’octubre de 2014, el cap del Servei de Suport de 
Programes Socials ha remès l’escrit de conformitat a la pròrroga prevista del legal 
representant de l’empresa contractista, de data 4 d’octubre d’enguany, així com 
l’informe de data 28 d’octubre de 2014, que a continuació es transcriu: 
 
“ ANTECEDENTS 
 
La teleassistència és un recurs social que es destina a la població en general, 
preferentment a persones grans en situació de risc o fragilitat, per raons d’edat, salut o 
dependència, per tal de facilitar-los la vida al seu domicili. Així doncs, la teleassistència 
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constitueix una modalitat de servei d’atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia 
adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar una resposta ràpida a 
aquestes situacions i garantir la comunicació permanent amb l’exterior. 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials contempla la teleassistència com a 
un servei social bàsic de competència municipal, inclosa com una prestació garantida 
en la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 del Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya, i per tant exigible com a dret subjectiu. 
 
Atenent al marc legislatiu i donat l’increment del grau d’envelliment de la població i 
l’augment de persones en situació de dependència, la Diputació de Barcelona va 
endegar al 2005 el Servei Local de Teleassistència en col·laboració amb els Ens locals 
de la demarcació de Barcelona. 
 
Actualment el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona és un 
programa implantat en tots els municipis de la província menors de 300.000 habitants i 
que es destina a la població general, preferentment orientada a persones que poden 
estar en situació de risc per factors d’edat, de fragilitat, risc social, manca d’autonomia 
funcional o situacions de dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any 
mitjançant un terminal connectat a un Centre d’atenció. 
 
Aquest programa ha experimentat als últims anys un creixement força significatiu en 
termes quantitatius i qualitatius, passant de les 3.819 persones usuàries l’any 2005 a 
les 63.624 persones usuàries a 31 de setembre de 2014.  
 
MODEL DE COOPERACIÓ  
 
La relació entre la Diputació de Barcelona i els Ens locals de la seva demarcació 
territorial que estan adherits al Servei Local de Teleassistència es regula mitjançant 
unes “Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència - Any 
201x” 
 
Les Bases vigents en l’actualitat van ser aprovades per Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona el 28 de març de 2012 i posteriorment modificades per una 
addenda aprovada en Junta de Govern de 20 de desembre de 2012. Aquestes Bases 
s’establien per un període de 2 anys i són vigents fins el 31.12.2014. Actualment es 
troben en fase de tramitació de pròrroga per dos anys més tal com preveu la base 16. 
 
Quant a la prestació del servei, el 17 de maig de 2012, en sessió ordinària de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, es va aprovar l’expedient de contractació 
relatiu a la prestació del Servei Local de Teleassistència als municipis de la província 
de Barcelona menors de 300.000 habitants, mitjançant tramitació ordinària, regulació 
no harmonitzada, procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri, 
amb un pressupost estimatiu de licitació biennal de 18.325.039,71 € IVA exclòs. 
 
Aquell pressupost estimatiu es va calcular en base a l’objectiu de serveis per al 
període 2013-2014 i una possible pròrroga per als anys 2015-2016. En aquella 
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estimació, es comptava amb la participació del finançament de l’IMSERSO en el 
programa, que posteriorment es va retirar. Aquest fet va provocar que la Diputació 
hagués d’assumir gran part del finançament que deixava d’aportar l’IMSERSO 
 
En aquest sentit, el 26 de setembre de 2013 es va aprovar una modificació del 
contracte que incrementava els serveis a proveir i suposava un increment en el 
pressupost estimat de 2.407.037,22 € IVA exclòs, al passar d’un pressupost estimat 
biennal de 18.325.039,71 € IVA exclòs a 20.732.076,93 € IVA exclòs. 
 
SITUACIÓ ACTUAL  
 
De la mateixa manera que les Bases de participació en el programa es troben en fase 
de tramitació de pròrroga, també ho està el contracte amb el proveïdor del servei 
(Televida Servicios Sociosanitarios S.L.), expedient del qual aquest informe en forma 
part. 
 
Aquest és un programa en què no és possible preveure de manera exacta els recursos 
necessaris per a desenvolupar-lo durant l’exercici pressupostari. Això ho demostra el 
fet que en algunes anualitats s’ha tingut que ampliar el pressupost que si ha destinat. 
El contracte actual, a banda de l’ampliació abans esmentada, també es va ampliar en 
187.234,04 € IVA exclòs per aprovació de Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 19 de desembre de 2013. 
 
Són tres les variables principals, no conegudes a priori, que ho provoquen: 
 
1) Demanda de serveis per part dels Ens locals. 
La Teleassistència és un recurs clau per a les regidories de Serveis Socials del 
municipis de la demarcació de Barcelona, perquè afecta als col·lectius més 
vulnerables alhora que té un efecte preventiu i substitutori d’altres recursos molt més 
costosos. És per aquest motiu que la Diputació intenta satisfer el màxim possible la 
demanda del territori, sempre dins uns límits de creixement en funció del grau de 
cobertura. 
 
D’altra banda aquesta demanda és imprevisible ja que depèn de les necessitats de 
cada municipi i de les possibilitats d’aquest d’esmerçar recursos en el Programa. 
 
2) Distribució de les instal·lacions en el temps. 
En aquest contracte, la previsió del pressupost estimatiu necessari per a una anualitat 
es fa en funció d’un nombre objectiu d’instal·lacions a final de l’exercici i d’un ritme 
determinat d’instal·lacions mensuals. El cost d’aquestes instal·lacions mensuals es 
calcula pressuposant que totes es fan el dia 15 de cada mes, ja que cal tenir en 
compte que en aquest contracte es factura per dia de servei prestat. 
 
Aquesta previsió, tot i ser l’única possible, és molt teòrica ja que qualsevol variació en 
aquesta distribució incrementarà o disminuirà la facturació. 
 
3) Tipus de serveis sol·licitats amb preus unitaris diferents. 
Una altra variable que afecta la previsió de la facturació és la tipologia de serveis 
instal·lats en cada municipi. La estimació inicial es fa tenint en compte un percentatge 
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mitjà de tipus de servei: 85% per als serveis tipus A; 12% per als serveis tipus B; 3% 
per als serveis tipus C. Donat que cada servei té un preu unitari diferent, si aquest 
percentatge previst de distribució varia al llarg de l’any, pot afectar a la facturació 
prevista. 
 
És en aquest sentit que l’expedient de contractació que es va aprovar estava basat en 
preus unitaris i en un pressupost estimatiu que es va calcular en base a un objectiu 
hipotètic de serveis per als períodes 2013-2014 i 2015-2016, amb una distribució 
proporcionalment regular al llarg dels mesos. 
 
NECESSITAT D’AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE  
 
Tenint en compte tot l’exposat anteriorment quant a: 
- La impossibilitat de predir amb exactitud els recursos necessaris per al 

desenvolupament d’aquest programa, que és fa més difícil encara en una projecció 
de més de dos anys. 

- Que en aquest sentit les expectatives per al període 2013-2014 s’han vist 
superades quant al nombre de serveis instal·lats, ja que es preveien 62.000 serveis 
al finalitzar l’any 2013 i 63.000 al finalitzar el 2014, i a data 30 de setembre de 
2014 ja hi ha 63.624 serveis instal·lats. 

− Que ja per aquest motiu es va dur a terme una ampliació del contracte el desembre 
de 2013 per un import de 187.234,04 € IVA exclòs. 

− Que aquesta ampliació ja havia estat precedida d’una altra al juliol de 2013 de 
2.407.037,22 € IVA exclòs motivada per la retirada de l’IMSERSO del programa. 

− Que la previsió 2015-2016 inicial de serveis s’haurà de veure modificada a l’alça 
pels motius exposats anteriorment i es preveu un nombre de serveis a finals de 
2015 de 66.600 i a finals de 2016 de 68.000.  

 
Per tot això es considera necessari prorrogar el contracte amb Televida Servicios 
Sociosanitarios S.L. (NIF: XXX) per a la prestació del Servei Local de Teleassistència 
per als anys 2015-2016, per un import total de 22.596.153,85 € IVA exclòs, dels quals, 
un 53% (11.975.961,54) € anirà a càrrec dels Ens locals adherits al programa, i el 47% 
restant (10.620.192,31) € aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona. 
 
L’import de 11.045.000 € IVA inclòs que ha d’anar a càrrec del pressupostos de la 
Diputació de Barcelona es distribuirà segons les següents anualitats: 
 

 Import 
(IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2015 5.400.000,00 € 60103 23101 227.91 
Exercici 2016 5.645.000,00 € 60103 231 227 

 
”  
Atès que, en afectar la despesa generada per la pròrroga a més de 2 exercicis 
pressupostaris, és d’aplicació el que disposa l’article 174 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març. 
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Atès que els preus unitaris del contracte podran ser actualitzats d’acord amb l’establert 
a la clàusula 1.23) del PCAP que regeix la contractació i el compromís de l’empresa 
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL. manifestat en la Comissió de control 
i seguiment del contracte celebrada el mes d’octubre d’enguany. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2014, 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  PRORROGAR, amb efectes d’1 de gener de 2015 a 31 de desembre de 
2016,  de mutu acord amb l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL 
(CIF XXX), la vigència del contracte formalitzat en data 16 d’octubre de 2012, relatiu a 
la Prestació del Servei Local de Teleassistència als municipis de la província de 
Barcelona menors de 300.000 habitants, pels següents preus unitaris:  
 

concepte Import  (IVA 
exclòs) % IVA Import  (IVA 

inclòs) 
Prestació mensual del servei a 
un usuari Tipus A   15,72€ 4% 16,35 

Prestació mensual del servei a 
un usuari Tipus B  6,88 €  4% 7,16 

Prestació mensual del servei a 
un usuari Tipus C       2,10 €  4% 2,18 

 
i un pressupost estimatiu biennal de 22.596.153,85 € (IVA exclòs) dels quals, un 53% 
(11.975.961,54) € anirà a càrrec dels Ens locals adherits al programa, i el 47% restant 
(10.620.192,31) € aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’ofici del 
cap del Servei de Suport de Programes Socials, de data 28 d’octubre de 2014, i l’escrit 
de consentiment del legal representant de l’empresa de data 4 d’octubre d’enguany, i 
de conformitat amb la clàusula 1.6) del PCAP que regeix la contractació. 
 
Segon.- DECLARAR plurianual la despesa generada per la pròrroga corresponent a la 
Diputació, d’11.045.000 € (4% IVA inclòs), d’acord amb el que estableix l’article 174 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i imputar-la segons el següent detall:   
 
5.400.000 €  (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/60103/231/227 de 2015 
5.645.000 €  (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/60103/231/227 de 2016 
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tot tenint en compte que els preus unitaris del contracte podran ser actualitzats de 
conformitat amb la clàusula 1.23) del PCAP que regeix la contractació i el compromís 
de l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL. manifestat en la 
Comissió de control i seguiment del contracte celebrada el mes d’octubre d’enguany. 
 
Tercer.- CONDICIONAR la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corporatius dels anys 2015 i 2016. 
 
Quart.-   NOTIFICAR els presents acords a l’empresa contractista, amb domicili social 
a XXX (X), carrer XXX, núm. X, local X (X) i domicili a efectes de notificacions a XXX, 
carrer XXX, X, X pl. local-X (XXX), per al seu coneixement i efectes 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barc elona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, iEARN-Pangea, la Fundació It inerarium, l’Ajuntament 
de Manresa, l’Ajuntament d’Igualada i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per 
al desenvolupament del projecte “Km2 CIUTAT”.-  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: 
 
Atès que des de fa anys, la Diputació de Barcelona  potencia i impulsa la utilització de 
les tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació,  tant en l’àmbit corporatiu 
intern com en l’àmbit municipal. Així mateix , l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès comparteixen l’objectiu d’aplicar 
polítiques d’innovació tecnològica en l’àmbit municipal que fomentin la participació 
ciutadana. 
 
Atès que dins d’aquest context trobem el projecte km2 CIUTAT, una experiència 
educativa de Realitat Augmentada Social amb un objectiu principal, que és beneficiar 
una ciutat o poble / barri mitjançant la participació d'una xarxa de la comunitat, 
formada per estudiants, administracions locals, comerços, empreses i entitats locals 
sense ànim de lucre, en el desenvolupament de la pròpia comunitat a través de l’ús de 
tecnologies de geolocalització. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona està interessada en col·laborar en aquest projecte, 
amb la resta d’entitats que intervenen, per tal d’impulsar el projecte pilot de Km2 
CIUTAT. 
 
Atès que, és per això, que l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, iEARN-Pangea, Fundació Itinerarium, l’Ajuntament de 
Manresa, l’Ajuntament d’Igualada, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la Diputació 
de Barcelona, conjuntament, volen impulsar el projecte “Km2 CIUTAT“, amb la finalitat 
de dur a terme les seves respectives funcions i promoure el desenvolupament de les 
diferents xarxes ciutadanes. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

112/375 

Atès que la col·laboració entre aquestes entitats està inclosa en la previsió de l’article 
4.1.c) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre XXX), 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 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació  de la 
Presidència, d’acord a l’apartat 3.3. de l’esmentada Refosa 1/2014, adopti els 
següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, iEARN-Pangea, Fundació 
Itinerarium, Ajuntament de Manresa, Ajuntament d’Igualada, i l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallés, per al desenvolupament del projecte “Km2 CIUTAT”,  el text del qual 
s’incorpora a continuació:   
 

“ Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barc elona, l’Universitat Autònoma de 
Barcelona, iEARN-Pangea, Fundació Itinerarium, Ajun tament de Manresa, Ajuntament 
d’Igualada,i l’ Ajuntament de Sant Quirze del Vallè s per al desenvolupament del 
projecte “Km2 CIUTAT”  
 
Entitats que intervenen. 
 
Diputació de Barcelona , representada pel Diputat president delegat de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, assistit pel 
secretari delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret 
de la presidència de la corporació núm. 12577/2013, de data 16 de desembre, i publicat al 
BOPB de data 20 de gener de 2014.  

 
Universitat Autònoma de Barcelona , representada pel seu Rector, Mgfc. Sr. Ferran 
Sancho i Pifarré. 
 
iEARN-Pangea , representat per la seva president, Sra. Sònia Hurtado Pérez. 
 
Fundació Itinerarium , representada pel seu president, Sr. Narcís Vives Ylla. 
 
Ajuntament de Manresa , representat pel seu alcalde, Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, 
assistit pel secretari Sr. José Luis González Leal. 
 
Ajuntament d’Igualada , representat pel seu alcalde, Il·lm. Sr. Marc Castells Berzosa, 
assistit pel secretari Sr. Sebastià Membrado García. 
 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès , representat per la seva alcaldessa, Il·lma. Sra. M. 
Montserrat Mundi Mas, assistida per la secretària Sra. Helena Muñoz Amorós. 
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Antecedents i motivació  
 
Des de fa anys, la Diputació de Barcelona  potencia i impulsa la utilització de les 
tecnologies de la informació i les xarxes de comunicació, en dos àmbits clarament 
diferenciats: 

 
▪ Àmbit corporatiu intern. És a dir, elaboració de productes, execució de processos i 

prestació de serveis dirigits a cobrir les necessitats que emanen del funcionament intern 
de la pròpia corporació. Exemples dins d’aquest àmbit són les aplicacions de gestió 
econòmica, recursos humans, registre de documents, així com les eines ofimàtiques d’ús 
intern, correu electrònic, i també la presència corporativa a Internet. 

 
▪ Àmbit municipal, que configuren el suport de la Diputació al funcionament de la xarxa de 

municipis. És a dir, elaboració de productes, execució de processos i prestacions de 
serveis dirigits als ajuntaments, a fi de proporcionar-los eines que facilitin la seva gestió i 
la prestació de serveis a la ciutadania.  

 
La Universitat Autònoma de Barcelona , a través de l’Institut de Ciències de l’Educació 
(ICE), al llarg de la seva trajectòria ha combinat la seva presència als municipis i a les 
comarques del seu entorn a través de col·laboracions, convenis, acords, encàrrecs 
institucionals… amb la coordinació d’iniciatives transversals entre diferents territoris i àmbits 
educatius. Aquesta doble actuació tant transversal com de coordinació ha permès que l’ICE 
de la UAB hagi esdevingut un node rellevant en les xarxes de serveis a la comunitat 
educativa. 
 
Al mateix temps l’ICE de la UAB és un institut propi de la universitat amb una sòlida 
expertesa en la formació de docents, la dinamització de xarxes educatives i comunitats 
d’aprenentatge, l’organització d’activitats educatives, la col.laboració en recerca educativa i 
l’impuls per a la innovació pedagògica. 
 
Posa al servei d’aquest projecte la seva expertesa en la seva presència al territori 
organitzant diferents tipologies d’activitats de  formació al llarg de la vida, i al mateix temps 
la capacitat de creació de materials, la coordinació i l’avaluació del mateix projecte. 
 
iEARN-Pangea , organització sense ànim de lucre, des del 1988 fomenta la realització de 
projectes telemàtics cooperatius entre centres d'ensenyament d'arreu del món. Compta amb 
una àmplia experiència en l’elaboració de Guies educatives i acompanyament en la 
dinamització de xarxes. 
 
Entre els seus objectius, cal destacar el foment de les relacions d'amistat entre professorat i 
alumnat de diferents comunitats, i els projectes d’aprenentatge servei amb la Comunitat 
local. 
 
Per assolir aquesta fita, iEARN promou l'ús col·laboratiu de les TIC i ofereix un ampli ventall 
de projectes i recursos. 
 
Té àmplia experiència en l’organització de trobades presencials i on-line a nivell 
internacional, la qual cosa pot afavorir l’escalabilitat del projectes en el futur. 
 
Posa a disposició d’aquest projecte la documentació sobre la implementació de diferents 
metodologies, la seva experiència en l’elaboració de guies i la dinamització de projectes. 
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La Fundació Itinerarium treballa per a: 
 
La promoció de noves metodologies per al canvi educ atiu, econòmic i social 

 
• que situïn a l’estudiant al centre del procés d’aprenentatge, assumint un paper actiu i 

amb capacitat d’innovar i d’emprendre en el seu desenvolupament personal. 
• que acompanyin  l’emprenedor a treure profit de les noves possibilitats que es deriven de 

l’aparició de les tecnologies mòbils que ofereixen noves oportunitats laborals i de negoci. 
• que fomentin la inclusió i la igualtat d’oportunitats per atendre les diferències individuals. 
• que siguin socials i es basin en el treball col·laboratiu i en xarxa. 

 
El desenvolupament i la investigació aplicada d’ein es tecnològiques per donar 
resposta a les necessitats econòmiques, socials i e ducatives. 
 
Adoptar i adaptar recursos tecnològics per millorar la participació, la motivació i el rendiment 
de les persones en els diferents àmbits educatius, econòmics i socials. Es posa especial 
èmfasi en la participació per a la creació conjunta o crowdsourcing. 
 
S’ofereix l‘experiència prèvia en el desenvolupament de projectes de Geolocalització com és 
el cas de Eduloc, i el compromís de l’adaptació de la plataforma Geoemotion, tant la part 
web com les Apps per a mòbil a les necessitats del projecte. 
 
Es posarà a disposició del projecte la documentació i els petits experiments que ja s’han 
començat a dur a terme al voltant del KM2 iniciats fa uns 3 anys. 
 
L’Ajuntament de Manresa , participa en el projecte “Km2 Ciutat” amb l’objectiu de fomentar 
la creació de nous continguts amb aportacions de tota la comunitat, per implantar polítiques 
d’innovació tecnològica treballant en xarxa en propostes educatives que motivin les 
persones de tots els àmbits (educatius, socials, econòmics…) i fer palès el compromís 
municipal, per tal de fer de la ciutat de Manresa una ciutat emprenedora i innovadora, 
establint lligams entre el treball que es fa en els centres educatius i les diferents entitats de 
l’àmbit comunitari. 
 
L’Ajuntament d’Igualada  té interès en difondre l’ús de les noves tecnologies entre els 
diversos col·lectius que conviuen a la ciutat i, a la vegada, afavorir la participació ciutadana 
en un projecte comú, de treball transversal entre l’administració i actors de sectors molt 
diversos, que es concretarà en una eina d’utilitat per a la ciutadania, tant locals com 
visitants. Cedir part de la responsabilitat d’un projecte públic a escoles, entitats i empreses 
locals és un exercici de compromís social i ciutadà que posa de manifest la implicació de 
tots plegats en la construcció de la ciutat d’Igualada. 
  
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  considera interessant participar en el projecte ja 
que ha posat en marxa un seguit d’iniciatives per millorar la implantació de les tecnologies 
de la informació i la comunicació en la relació entre l’administració i els ciutadans. 
 
En aquest sentit s’ha implementat una aplicació específica per a dispositius mòbils, 
SQVapp,  així com accions de millora en les xarxes socials corporatives i els webs 
municipals. 
 
També s’està posant en marxa el propgrama #SQVeduca que recull les propostes 
educatives que les entitats i el propi ajuntament ofereixen als centres educatius del poble. 
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La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament d’Igualada i l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès comparteixen l’objectiu d’aplicar polítiques d’innovació tecnològica 
en l’àmbit municipal que fomentin la participació ciutadana. 
 
És per això que l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
iEARN-Pangea, Fundació Itinerarium, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la Diputació de Barcelona, conjuntament, volen 
impulsar el projecte “Km2 CIUTAT“, amb la finalitat de dur a terme les seves respectives 
funcions i promoure el desenvolupament de les diferents xarxes ciutadanes, i 
 

Exposen 
 
▪ “Km2 CIUTAT” és una experiència educativa de Realitat Augmentada Social. El seu 

principal objectiu és beneficiar una ciutat o poble / barri mitjançant la participació d'una 
xarxa de la comunitat, formada per estudiants, administracions locals, comerços, 
empreses i entitats locals sense ànim de lucre, en el desenvolupament de la pròpia 
comunitat a través de l’ús de tecnologies de geolocalització. 

 
▪ El quilòmetre quadrat que envolta el lloc on vivim, és un espai excel·lent d'aprenentatge i 

conté tots els ingredients que pot necessitar una xarxa comunitària local. Els participants 
duran a terme un cens del territori, dels seus habitants, de les infraestructures, dels 
serveis, de la història i de la natura, i també trauran el màxim profit de les dades obertes 
procedents de les administracions públiques. Es tracta d’un procés de "reapropiació 
ciutadana de les dades” per involucrar ciutadans i administracions locals en el 
desenvolupament de la seva pròpia comunitat. 

 
▪ El projecte es basarà en metodologies educatives d’aprenentatge per projectes i 

d'investigació-acció etnogràfica (Ethnographic Action Research EAR, sigles en anglès) i 
incorporarà tècniques de la metodologia del Canvi Més Significatiu (Most Significant 
Change MSC, sigles en anglès) dissenyat per a les iniciatives TIC (Tecnologies 
d'Informació i Comunicació) que combinen la investigació amb el desenvolupament del 
projecte. 

 
▪ El projecte disposarà d’una plataforma tecnològica amb una pàgina web, una aplicació 

mòbil (iOS i Android), un blog per explicar com progressa el projecte i mostrar-ne els 
resultats, un directori d'usuaris i una zona d'intercanvi d'arxius que permeti als 
participants crear i accedir a les dades produïdes o recollides, interaccionar amb els 
altres membres de la comunitat i compartir els recursos comuns per enfortir els vincles 
de la xarxa. 

 
▪ “Km2 CIUTAT” utilitza com a model l’Aprenentatge Servei i el treball per Projectes, dirigit 

per la Fundació Itinerarium, la xarxa iEARN i l’ ICE de la UAB, per animar els usuaris a 
participar en la xarxa de la comunitat i, a la vegada, el Km2 CIUTAT esdevé una 
plataforma al servei de la xarxa de la comunitat amb l'ajuda de la investigació dirigida per 
l’ICE de la UAB  

 
▪ El projecte es desenvoluparà durant el curs 2014-2015 als municipis de Manresa, 

Igualada i Sant Quirze del Vallès. Després d’aquesta fase de pilotatge, les parts 
estudiaran la viabilitat de participar en un projecte europeu en el marc del programa 
Horizon 2020.  
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Es per això, que totes les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per 
desenvolupar el projecte pilot d’acord amb les següents: 
 

Clàusules  
 
Primera.- Objecte  
 
El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals l’Institut 
de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, iEARN-Pangea, 
Fundació Itinerarium, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament d’Igualada, l’Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès i la Diputació de Barcelona portaran a terme el desenvolupament del 
projecte “Km2 CIUTAT“. 
 
Segona.- Àmbit territorial  
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni el formen els tres municipis participants: Manresa, 
Igualada i Sant Quirze del Vallès, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercera.- Procediment i obligacions de les parts  
 
3.1.- Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona  

 
a) Dissenyar les diferents metodologies de participació i de formació. 
b) Coordinar l’equip de formadors. 

 
3.2.- iEARN-Pangea 
 
a) Elaborar les guies educatives que afavoreixin la participació dels nois i noies de les 

escoles, combinant l’aprenentatge servei amb el coneixement i transformació de l’entorn 
a partir del treball en projectes. 

b) Impartir la formació als diferents col·lectius participants. 
 

3.3.- Fundació Itinerarium  
 

a) Coordinar i integrar la tecnologia, metodologies i els diferents continguts formatius que 
s’aniran incorporant per part dels diferents sectors que hi participin. 

b) Realitzar un estudi que permeti avaluar la idoneïtat del projecte a partir d’una sèrie 
d’indicadors prèviament definits.  

 
3.4.- Ajuntaments de Manresa, Igualada i Sant Quirze del Vallès 

 
a) Impulsar la participació de les entitats educatives, econòmiques i socials del municipi i 

facilitar la relació entre elles. 
b) Subministrar les dades obertes de les quals disposi l’ajuntament. 
c) Participar activament en la dinamització i implementació del projecte en l’àmbit municipal. 

 
3.5.- Diputació de Barcelona  

 
a) Facilitar les dades obertes de què pugui disposar sobre els municipis. 
b) Facilitar la tecnologia web i mòbil als requeriments del projecte 
c) Fer efectiu el cost que comporta la realització d’aquest projecte en els tres municipis 

participants, que s’estableix en un import màxim de cent trenta mil (130.000) €.  
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Quart.- Comissió de seguiment, grups de treball i d irecció del projecte  
 

4.1 Es constituirà una comissió de seguiment del projecte, formada per un representant de 
l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, iEARN-
Pangea, Fundació Itinerarium i la Diputació de Barcelona, a més d’un representant dels 
ajuntaments participants en el projecte. Cada organització designarà el seu representant 
a la comissió segons els seus procediments habituals. 

 
La missió d’aquesta comissió serà vetllar per l’execució del projecte, emetre els informes 
de seguiment i, en acabar, en farà un informe d’avaluació. 
 
La comissió de seguiment es reunirà amb una periodicitat mensual mentre duri l’execució 
del projecte. 

 
4.2 Es formaran tres grups de treball, un per cada municipi participant en el projecte, que 

estaran constituïts per almenys tres membres, designats per les organitzacions 
promotores del projecte, un dels quals haurà de ser necessàriament un representant de 
l’ajuntament de la localitat. 

 
Cada grup de treball es podrà ampliar amb representants de les organitzacions locals que 
participin en el projecte. 
 
Els grups de treball es reuniran almenys un cop al trimestre mentre duri l’execució del 
projecte. 

 
4.3 La direcció del projecte anirà a càrrec del president de la Fundació Itinerarium. 

 
Cinquè.- Resultats i propietat intel·lectual  
 
Els resultats obtinguts al llarg del desenvolupament del projecte quedaran recollits en un 
blog a fi que siguin accessibles per a tothom. La titularitat de la propietat intel·lectual dels 
continguts elaborats en el desenvolupament del projecte serà compartida entre les entitats 
que hi participen, les quals es comprometen a posar-los a disposició del públic amb llicència 
Creative Commons. 
 
Sisè.- Pagament  
 
El pagament a les entitats Universitat Autònoma de Barcelona, iEARN-Pangea i Fundació 
Itinerarium, per l’execució de les seves obligacions, es farà amb càrrec a les aplicacions 
pressupostaries G/20300/491A0/45330 i  G/20300/491A0/48902. 
 
La Diputació de Barcelona efectuarà el pagament a cada entitat de manera fraccionada, un 
cop rebuts els informes de la comissió de seguiment on consti el compliment dels 
compromisos de cada organització i l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva 
consecució. A tal efecte, la comissió de seguiment emetrà cinc informes (octubre 2014, 
desembre 2014, abril 2015, juny 2015, octubre 2015) i els lliurarà a la Direcció de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius.  
 
Els imports a percebre per cada entitat seran els següents: 

 
Universitat Autònoma de Barcelona:   4.000,00 € (desembre 2014) 

 5.800,00 € (abril 2015). 
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iEARN-Pangea:  
8.000,00 € (desembre 2014) 

                       13.950,00 € (juny 2015) 
 
Fundació Itinerarium:  

32.000,00 € (novembre 2014) 
21.000,00 € (desembre 2014) 

           21.500,00 € (abril 2015) 
             9.500,00 € (juny 2015) 
          14.250,00 € (octubre 2015) 

 
El total de pagaments no podrà superar l’import màxim senyalat al punt 3.5.c) d’aquest 
conveni.  
 
Setè.- Vigència  
 
5.1.- La vigència d’aquest conveni s’iniciarà a la data de la seva signatura i serà efectiu fins 
al 31 de desembre de 2015, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a la 
seva extinció.  
 
5.2.- El conveni podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts, promogut en els dos 
mesos anteriors a la seva extinció. 
 
Sisè.- Extinció  
 
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la normativa 
vigent, entre les quals: 

 
- La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per l’altra part. 
- L’acord exprés entre les parts 
- Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 

 
Setè.- Jurisdicció competent  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment d’aquest 
conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu de la ciutat de Barcelona. 
 
I ,en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, en la data i lloc que tot seguit 
s’indiquen” 

 

Segon- Autoritzar,  disposar  i declarar la plurianualitat de la despesa  de cent trenta 
mil (130.000) € amb càrrec a les següents aplicacions pressupostaries   amb el 
següent desglossament: 
 

Imports a percebre entitat i any  
 

G/20300/491A0/45330 
Universitat Autònoma de Barcelona:             4.000,00 € (desembre 2014) 

5.800,00 € (abril 2015). 
G/20300/491A0/48902 
iEARN-Pangea    8.000,00 € (desembre 2014) 
                         13.950,00 € (juny 2015) 
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Fundació Itinerarium             32.000,00 € (novembre 2014) 
                                                                    21.000,00 € (desembre 2014) 
               21.500,00 € (abril 2015) 

                 9.500,00 € (juny 2015) 
                  14.250,00 € (octubre 2015) 

 
Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i resta 
supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient.  
 
Tercer - Notificar la present Resolució a la l’ Universitat Autònoma de Barcelona, 
iEARN-Pangea, Fundació Itinerarium, Ajuntament de Manresa, Ajuntament d’Igualada, 
i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés, per al seu coneixement i efectes.  
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar el 
Manual d’ús dels sistemes d’informació  i comunicac ió de la Diputació de 
Barcelona.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat 
de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Els Sistemes d’Informació (SI) tenen en les tecnologies associades (conegudes amb el 
nom de les TIC) un instrument fonamental d’eficiència i eficàcia. Les TIC agrupen tots 
aquells elements i tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de la 
informació: la informàtica, Internet i les telecomunicacions i són, per tant, un instrument 
indispensable per al bon funcionament de l’Administració pública. 
 
Per aquest fet, a la Diputació de Barcelona, les TIC tenen un elevat grau d’integració al 
lloc de treball, essent un element indispensable per al normal desenvolupament de les 
activitats diàries.  
 
Aquest protagonisme de les TIC i la seva constant evolució obliga a actualitzar el marc 
normatiu vigent previst, aprovat per Acord de la Comissió de Govern de data 17 de 
maig de 2002, en el que s’aprovà el manual de l'usuari dels sistemes d'informació de la 
Diputació de Barcelona. Així, el present document incorpora nous aspectes relacionats 
amb el lloc de treball que fan referència a l’accés i ús de les xarxes socials, xats i 
fòrums, l’ús dels certificats digitals i de la signatura als documents i correu electrònic i 
l’ús dels dispositius mòbils. D’altra banda, s’amplien les regles d’ús que s’han 
d’observar per a l’adequada utilització de l’accés a Internet, l’accés a la informació i 
l’ús del correu electrònic. Finalment, es descriuen les eines i els mitjans de control que 
la Diputació de Barcelona disposa per a una correcte gestió de la infraestructura 
tecnològica corporativa. 
 
El present document regula, també, l’ús de les TIC per part del personal extern de 
l’Administració, bé sigui directament amb els recursos facilitats per la Corporació o bé 
amb recursos propis, per tal de garantir la protecció de la informació i evitar forats de 
seguretat. 
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Aquests manual conté, doncs, les normes d’ús que ha d'observar tota persona usuària 
dels sistemes d'informació i comunicació de la Diputació de Barcelona. L’acompliment 
d’aquesta normativa és imprescindible per garantir el bon funcionament de les xarxes 
informàtiques i de telecomunicacions de la corporació. 
 
El Manual ha estat tractat en el sí de la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, en les sessions de data 9 de juliol i 17 d'octubre de 2014, per tal que la 
representació sindical puguès fer les aportacions que considerés adients amb caràcter 
previ a l'aprovació del text. 
 
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.h) de 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents:   
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar  el  manual d’ús dels sistemes d’informació  i comunicació de  la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“ MANUAL D’ÚS DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACI Ó A LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA 
 
Les tecnologies i sistemes d’informació són un instrument indispensable per al bon 
funcionament de l’Administració pública. Així, la utilització, implantació i ús de les TIC 
(tecnologies de la informació i les comunicacions) són elements d’eficiència, eficàcia i una 
obligació imposada normativament; aquestes tecnologies, a més, estan sotmeses a una 
evolució constant. 
 
El protagonisme de les TIC obliga a regular-ne l’ús; aquestes normes d’ús afectaran a totes 
les persones que hagin d’accedir als sistemes d’informació i xarxes de comunicacions que 
siguin propietat o estiguin sota la supervisió de la Diputació de Barcelona i tenen com 
objectiu facilitar la informació necessària per poder usar-los de forma adequada. 
 
L’ús d’aquests sistemes a la Diputació de Barcelona és l’adequat, nogensmenys la 
normativa vigent en matèria de seguretat  (Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i Reial 
Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en 
l’àmbit de l’Administració Electrònica)  i de protecció de dades (Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  obliga a la redacció 
i difusió d’un manual d’aquestes característiques.  Per aquest motiu la Diputació de 
Barcelona regula i difon dites normes d’ús per mitjà d’aquest manual. 
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1. Objecte i Finalitat 
1.1 Objecte: 

a) Establir els criteris generals i les normes d’ús que s’han d’observar per a l’adequada 
utilització de les TIC que la Diputació de Barcelona, com a titular i/o proveïdor, posa a 
disposició del personal que hi presta serveis, independentment de la relació jurídica 
que el vinculi a la corporació.       

b) Garantir l’ús correcte de les eines de treball i la infraestructura tecnològica. 
 

1.2 Finalitat: 
a) Protegir la informació de la Diputació de Barcelona a la qual s’accedeix a través 

d’aquestes eines. 
b) Garantir el bon funcionament de l’equipament informàtic i la gestió eficient de la 

infraestructura informàtica i de comunicació. 
c) Assegurar el compliment de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i 

protecció de dades de caràcter personal: Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter persona. 

d) Desenvolupar i aplicar la legislació vigent en seguretat dins l’àmbit de l’Administració 
electrònica: Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema 
Nacional de Seguretat i Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula 
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat.   
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2. Àmbit d’aplicació 
Aquestes normes s’aplicaran a totes les persones que hagin d'accedir als sistemes 
d'informació i xarxes de comunicació que siguin propietat o estiguin sota la supervisió de la 
Diputació de Barcelona; a aquest efecte, tindran la condició d'usuaris. 
 
Així, doncs, tota persona usuària que, amb independència de la seva vinculació, tingui 
accés a les TIC de la Diputació de Barcelona i dels organismes i ens connectats a la xarxa 
corporativa, pel sol fet d'utilitzar-les, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, accepta 
aquest MANUAL D'ÚS i està obligat a complir-ne les prescripcions. 
 
3. Ens responsable, control i seguiment  
La Diputació de Barcelona està facultada per realitzar les tasques de control i seguiment 
que siguin necessàries en les infraestructures comunes i en les estacions de treball 
assignades als usuaris en l’àmbit d’aplicació, a efectes de comprovar i verificar que l’ús de 
les TIC s’ajusta a allò que estableix el present manual. 
 
4. Ús de les TIC en general 
Els diferents elements que configuren les TIC tenen la consideració d’eines de treball que la 
Diputació de Barcelona posa a disposició dels usuaris a fi d’utilitzar-les exclusivament per al 
desenvolupament de les tasques i funcions encomanades, en la forma i condicions que es 
preveuen en aquest manual.  

 
Quan les TIC deixin de ser necessàries amb motiu d’una modificació de les tasques i 
funcions encomanades o com a conseqüència de la finalització de la relació de serveis de 
l’usuari amb la Diputació, aquest haurà de retornar els recursos físics i electrònics que hagi 
emprat i no podrà revelar cap informació a què hagi tingut accés.  
 
5. Ús del lloc de treball i maquinari 
1. Tots els usuaris estan obligats a respectar les mesures tècniques i organitzatives que la 

corporació adopti per garantir la seguretat de les dades i de la informació, sigui quina 
sigui la seva forma o suport, així com la dels locals, equips i sistemes destinats al seu 
tractament. 

2. La Diputació de Barcelona és qui posa a disposició dels usuaris els mitjans i 
equipaments per al compliment de les seves obligacions laborals. Per tant, aquests 
equipaments no estan destinats a l'ús personal o extra professional. 

3. Tota la informació que es fa servir en l’àmbit de treball, inclosa la que té format digital, és 
propietat de la corporació i, per tant, té caràcter confidencial i professional i no se’n pot 
fer un ús privat. 

4. La informació s’ha d’emmagatzemar en els dispositius de xarxa. Si això no és possible  i 
s’utilitzen les unitats locals, l’usuari haurà de garantir-ne l’adequada confidencialitat i 
integritat. En conseqüència, es responsabilitzarà de disposar de les còpies de seguretat 
corresponents i garantir-ne la gestió correcta. 

5. L’usuari no ha d’abandonar el lloc de treball sense sortir de les sessions en què s’hagi 
identificat mitjançant la contrasenya. Si es preveu una absència prolongada o l’ordinador 
es troba en un lloc fàcilment accessible per tercers, cal activar el bloqueig temporal o 
apagar l’ordinador. 

6. Està expressament prohibit manipular els equips i els programes; és a dir, la instal·lació i 
la configuració física (les màquines i els aparells) i la lògica (els programes). Només els 
especialistes informàtics de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
estan autoritzats a fer canvis d'ubicació física dels equips informàtics i de 
telecomunicacions. 
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7. Les aplicacions informàtiques estan protegides per la propietat intel·lectual; així, doncs, 
en queda expressament prohibit l’ús, reproducció, modificació, transformació o cessió 
sense l’autorització deguda. 

8. Cal garantir sempre que qualsevol dispositiu que s’introdueixi a l’ordinador estigui  lliure 
d’elements nocius o malintencionats (virus, etc.). 

9. S’ha d’evitar deixar menjar, begudes o qualsevol altre element que pugui ocasionar algun 
dany, a prop de l'ordinador. Cal mantenir en bones condicions les pantalles, teclats i 
altres elements que conformen el vostre lloc de treball.  

10. No es poden endollar dispositius no informàtics a la mateixa presa de corrent elèctric de 
l'ordinador: calefactors, ventiladors, calculadores, carregadors de mòbil, etc. 

 
6. Ús, configuració i instal·lació del programari 
1. A la Diputació de Barcelona només s’utilitza programari en condicions adequades de 

legalitat, actualització i compatibilitat. 
2. Els equips tenen instal·lat el programari d’ús més habitual. Si, malgrat això, es necessiten 

altres productes homologats d’ús específic que no estiguin incorporats a l'ordinador, 
s’hauran de demanar utilitzant el formulari de sol·licitud corresponent, que es troba a la 
Intradiba. 

3. S’ha de fer servir exclusivament el programari homologat, és a dir, el programari oficial 
que la Diputació posa a disposició del personal en les versions que garanteixen la 
compatibilitat de tots els equips connectats en xarxa. 

4. No es pot instal·lar ni utilitzar cap programari, en particular aquell que no estigui 
homologat. Qualsevol programari no homologat que s'instal·li en un equip de la 
corporació és susceptible de ser esborrat i retirat des de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius, ja que són una font molt perillosa de software 
maliciós, virus i altres.   

5. No s’ha de manipular la configuració del programari instal·lat a les estacions de treball. 
La configuració dels programes, que es guarda a cada estació de treball, es pot 
actualitzar de forma massiva i automàtica des de la Direcció de Serveis i Sistemes 
Corporatius, per la qual cosa convé no modificar-la.  

 
7. Credencials d’accés a la informació i contraseny es 
1. Per al control d’accés al sistema informàtic corporatiu, la Diputació de Barcelona utilitza 

un mecanisme d’identificació inequívoca i personalitzada basat en l’ús de contrasenyes. 
2. La contrasenya no ha de ser fàcil de deduir, amb números o lletres seqüencials, data de 

naixement, inicials de nom, etc., però ha de ser fàcil de recordar. S'han d'utilitzar claus no 
gaire curtes (entre 6 o 8 caràcters) i que continguin números i lletres.  

3. Si un usuari sospita que el seu accés autoritzat (identificador d’usuari i contrasenya) 
l’està  utilitzant una tercera persona, haurà de canviar immediatament de contrasenya i 
notificar la incidència. 

4. L’usuari haurà de garantir la privacitat de les seves claus d’accés o contrasenyes i serà 
responsable de tota l’activitat relacionada amb l’ús del seu accés personal autoritzat. 

5. No és admissible la utilització de contrasenyes diferents de les pròpies, encara que es 
disposi de l’autorització del propietari. 

6. Cal assegurar-se que les contrasenyes no quedin visibles a la pantalla, la impressora o  
la taula de treball.  

7.  L'usuari haurà de canviar la contrasenya quan la hi comuniquin per primer cop i sempre 
després d'una "restauració".   

 
8. Accés a la informació 
1. S'han de respectar totes aquelles mesures de seguretat en l’accés, ús i tractament de la 

informació que adopti la Diputació de Barcelona per tal de garantir la confidencialitat i la 
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integritat de la informació. S’accedirà a la informació sempre mitjançant els procediments 
tècnics establerts a aquest efecte. 

2. Els servidors corporatius garanteixen la recuperació de les dades en cas de mal 
funcionament dels sistemes. També permeten garantir la recuperació i el restabliment de 
serveis. En cap cas s’han d’utilitzar per a la gestió corporativa de la informació, els discos 
locals de les estacions de treball, discos extraïbles o equips portàtils (veg. 14. Ús dels 
dispositius mòbils) sense les mesures de protecció adients que garanteixin la seguretat 
de la informació.  

3. Ningú pot realitzar còpies, transmissions, comunicacions ni cessions de la informació 
dipositada en els sistemes informàtics que no estiguin inclosos en els procediments 
establerts i en l’exercici de les funcions que li hagin estat encomanades, o bé 
explícitament autoritzades  

 
9. Accés a Internet 
1. L’accés a Internet només s’autoritza a l’usuari si les tasques del lloc de treball o les 

funcions encomanades ho requereixen. En aquest sentit, per defecte un nou usuari no 
disposa d’aquest accés.  

2. Les connexions a Internet que es produeixin mitjançant la xarxa corporativa tindran una 
finalitat professional. En aquest sentit, l’usuari autoritzat utilitzarà aquestes connexions 
exclusivament per a l’exercici de les tasques i activitats que corresponen a les funcions 
del seu lloc de treball o les que tingui encomanades.   

3. No s’accedirà, en cap cas, a adreces d’Internet que tinguin un contingut ofensiu o que 
atemptin contra la dignitat humana. La Diputació de Barcelona es reserva el dret de 
restringir l’accés a determinats servidors de continguts a Internet. 

4. La Diputació de Barcelona regularà i controlarà els accessos a Internet, d’acord amb la 
legislació vigent. Es podrà limitar-ne el seu ús per motius de seguretat o de rendiment de 
la xarxa. 

5. Resten expressament prohibits tant la participació en xats o fòrums com l’ús de sistemes 
de comunicació que requereixin la instal·lació prèvia d'un programa que presti el servei 
de missatgeria instantània, que no estiguin directament relacionats amb el 
desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball, així com la divulgació 
d’opinions no relacionades amb les tasques per a les quals s’autoritza l’ús 

6. La Diputació de Barcelona registrarà, en els termes establerts en el Reial decret 3/2010, 
de 8 de gener, que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració 
electrònica i normativa concordant, els accessos, incloent-hi, com a mínim, la següent 
informació: les adreces de les pàgines visitades, data i hora, fitxers descarregats i 
l’usuari i lloc des d’on s’ha fet la connexió. 

7. Queda expressament prohibida la instal·lació de sistemes de gestió de trànsit amb 
Internet (proxys) pels propis usuaris. 

 
10. Accés i ús de les xarxes socials, xats i fòrums  d’opinió en nom de la Diputació de 

Barcelona 
1. Des del punt de vista de la Seguretat de la Informació, I'accés a les xarxes socials, xats i 

fòrums d’opinió mitjançant les estacions de treball corporatives  representa diversos 
riscos, entre els quals destaquen:  
- Fuita de dades:  normalment els usuaris de les xarxes socials comparteixen més 

informació de la necessària, ja sigui voluntàriament o involuntària.  
- Furt d'informació:  les xarxes socials contenen una gran quantitat d'informació que 

està disponible lliurement per a milions de persones.  
- Implicacions legals : és necessari ser conscient de les implicacions que pot tenir per 

a la corporació la informació publicada pels seus empleats a les xarxes socials.  
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- Malware : diverses aplicacions de les xarxes socials són el punt d'entrada de diferents 
tipus de malware (en especial amb el fi de robar informació confidencial).  

- Enginyeria social:  els usuaris de les xarxes socials són altament propensos a atacs 
d'enginyeria social, especialment aquells que ocupen IIocs de determinada 
responsabilitat.  

 
2. Bones pràctiques a I'hora d'utilitzar les xarxes socials, xats i fòrums d’opinió:  
1. L’accés sense autorització explícita del comandament immediat implica l’assumpció de 

responsabilitat personal de l’usuari en relació amb les informacions, opinions i continguts 
publicats. 

2. Cal ser prudents i tenir cura de la informació que es publica. Cal limitar la informació que 
es proporciona.   

3. Si no s’ha iniciat el contacte i no se sap amb seguretat qui és l’interlocutor, no s’ha de 
proporcionar informació sensible sobre un mateix ni sobre el lloc que s’ocupa ni sobre la 
Diputació de Barcelona.  

4. No s’ha de publicar informació que estigui adreçada únicament a determinats destinataris  
o que no es donaria personalment. Cal recordar que Internet és d'accés públic.   

5. No s’han d’utilitzar contrasenyes que puguin ser endevinades fàcilment.  
6. No es pot publicar cap informació que pugui posar en entredit el prestigi de la corporació:  

- Cal recordar que es representa la Diputació de Barcelona.  
- No es pot divulgar mai informació confidencial, ja que constitueix una violació del 

deure de confidencialitat i secret.  
- Cal tractar els comandaments, els altres empleats i els ciutadans amb atenció i 

respecte  i ajustar l’actuació als principis de lleialtat i bona fe amb la Diputació de 
Barcelona sense  ocasionar un deteriorament del seu prestigi.   

- No es poden difondre insinuacions insidioses de l’entorn laboral 
- Cal tractar amb consideració i respecte els usuaris directes dels serveis i els ens als 

quals es dona suport.  
- No es poden publicar vídeos ni imatges de persones o situacions del lloc de treball no 

relacionats amb la feina i sense el seu consentiment.  
 

11. Ús del correu electrònic 
S’ha d’utilitzar el correu electrònic de forma digna i responsable. L'ús del correu electrònic 
representa l’usuari personalment i l’identifica com a empleat de la Diputació de Barcelona, 
per la qual cosa, per a les comunicacions relacionades amb l’exercici de les funcions 
assignades s’han d’emprar les adreces de correu amb dominis corporatius que es posen a 
disposició dels empleats.  
 
Cal controlar els documents que s’hi annexen; si contenen informació especialment 
protegida o confidencial, les dades hauran d’anar xifrades o bé caldrà utilitzar qualsevol altre 
mecanisme que permeti que la informació no sigui intel·ligible ni manipulada per tercers. 
 
Així mateix, respecte als annexos amb missatges de correu electrònic que continguin dades 
de caràcter personal, serà necessari complir amb les mesures de seguretat i procediments 
del Document de Seguretat relatives a la gestió de suports amb dades de caràcter personal. 
En cas de dubte sobre els mecanismes de seguretat a utilitzar o sobre la informació a 
annexar caldrà contactar amb la persona referent en protecció de dades de l’Àrea 
d’adscripció. 
 
El sistema informàtic, la xarxa interna, el programari i les estacions de treball utilitzats pels 
treballadors són propietat de la corporació. És per aquest motiu que cap correu electrònic 
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enviat o rebut des dels sistemes informàtics de la Diputació de Barcelona pot tenir, com a 
norma general, la consideració de personal. 
 
El correu electrònic pot ser utilitzat excepcionalment  per a propòsits personals sempre que: 
a) no signifiqui una despesa important de temps, 
b) no pugui malmetre l'equipament, 
c) no tingui com a objectiu el lucre personal o del seu entorn ni tingui finalitats publicitàries o 

comercials (spam), 
d) no es tracti d'enviaments massius, 
e) no es tracti de missatges en cadena o de tipus piramidal, 
f) no s'enviïn continguts expressament prohibits en aquest document, 
g) no afecti el bon funcionament del servei. 

 
No es podrà fer ús del correu electrònic per transmetre continguts: 
a) que infringeixin les normes de copyright o de la propietat intel·lectual, 
b) que atemptin contra els drets de terceres persones, administrats, o personal al servei de 

la corporació o que causin un dany al prestigi de la corporació, 
c) que siguin injuriosos, calumniosos, pejoratius, vexatoris, difamants, fraudulents, obscens, 

amenaçadors, que representin una incorrecció o manca de consideració envers terceres 
persones, els administrats o el personal al servei de la Diputació, o que constitueixin una 
infracció de l’ordenament jurídic. 

 
Només s’accedirà, per part de la Diputació, al contingut dels missatges o dels documents 
adjunts quan no es puguin utilitzar altres mecanismes menys intrusius, en els següents 
casos: 
a) Per dur a terme tasques de manteniment o vinculades  a la seguretat del sistema. 

En aquests casos, s’informarà la persona treballadora de les tasques que s’han de 
realitzar i se li oferirà la possibilitat de ser-hi present. 

b) Per comprovar, en el si d’una informació reservada o d’un procediment 
disciplinari, l’ús del correu electrònic, en aquell s casos en què hi hagi indicis que 
la persona treballadora n’ha fet un mal ús.  En aquest cas, cal l’autorització de qui 
n’ostenti la direcció dels recursos humans a petició de l’instructor del procediment. 
L’accés s’ha de fer en presència de la persona treballadora o, si s’escau, d’un 
representant del personal. 

c) Per garantir la continuïtat en la prestació dels se rveis i en el compliment de les 
funcions pròpies del lloc de treball en cas d’absèn cia imprevista de la persona 
treballadora.  Si, per una necessitat improrrogable lligada a l’activitat laboral, cal accedir 
al contingut del correu electrònic de la persona treballadora absent, aquesta pot delegar 
en una altre persona treballadora per verificar la forma com s’està duent a terme l’accés.  
Només en aquest supòsit, no es podrà accedir als missatges que la persona treballadora 
hagi assenyalat prèviament com a privats o que tingui emmagatzemats en una carpeta 
identificada com a privada. 

 
En el cas d’absència programada de la persona treballadora aquesta pot activar el missatge 
d’absència d’oficina per facilitar una altra adreça que garanteixi la continuïtat de l’activitat. 
 
Prèviament a l’absència; convé: 

 
- Guardar la informació personal o privada en una carpeta personal. 
- Transferir la informació necessària per continuar amb l’activitat durant l’absència. 
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12.    Ús dels certificats digitals  i de la signatura als documents i al correu electrò nic 
1. Els certificats digitals autoritzats per al desenvolupament de les funcions encomanades 

a la Diputació de Barcelona són els certificats previstos a la Política de firma electrònica 
corporativa vàlids per als usos i procediments en aquesta identificats.  

2. En el cas de la signatura electrònica, el certificat digital s’haurà d’utilitzar quan el 
personal hagi d’acreditar la seva pertinença a la Diputació de Barcelona, sens perjudici 
de la necessitat d’utilitzar altres certificats reconeguts per acreditar l’adscripció a 
col·legis professionals o interactuar amb altres administracions. 

3. La Diputació de Barcelona podrà revocar els certificats sense previ avís, així com 
recuperar eventualment les claus de xifratge seguint els procediments establerts pel 
prestador de serveis de certificació corresponent, quan existeixi causa justificada que la 
faculti per accedir al contingut del correu corporatiu o per desxifrar documents ubicats a 
les estacions de treball o als servidors de xarxa. En cap cas no es podrà recuperar la 
clau d’identificació ni la signatura electrònica. 

4. El personal tindrà cura del seu certificat, tant pel que fa a la conservació en bon estat 
com al fet de custodiar-lo adequadament, i respectarà el règim obligatori d’ús dels 
certificats digitals que determini el prestador de serveis de certificació corresponent. 

5. El certificat digital es revocarà d’ofici per baixa o finalització de la prestació de servei, 
canvi de les tasques assignades o pèrdua o robatori de les credencials d’accés. 

 
13.   Accés remot 
La Diputació de Barcelona disposa dels mitjans tècnics necessaris per establir una connexió 
amb els sistemes d’informació des de fora de la xarxa corporativa. Aquesta connexió es fa 
mitjançant un procediment establert amb les condicions de prestació del servei i les 
recomanacions específiques de seguretat adients.  
 
S’han de complir les mesures de seguretat que recull el “Protocol d’ús de l’accés remot als 
sistemes informàtics de la Diputació de Barcelona”.  
 
14.   Ús dels dispositius mòbils 
S’entén per dispositius mòbils els ordinadors, els portàtils, telèfons mòbils, memòries 
externes i, en general, qualsevol dispositiu electrònic itinerant, els quals són propietat de la 
Corporació i es troben subjectes a les normes d’ús aprovades a l’efecte. 
 
S’aplicaran  unes mesures bàsiques per protegir aquests sistemes: 
1. Està prohibit modificar, actualitzar o manipular el programari dels dispositius mòbils 

sense el consentiment de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
2.  Els usuaris són responsables de la seguretat de la informació continguda en els 

dispositius mòbils, així com de la informació a la qual tenen accés. 
3. L’ús dels dispositius mòbils de la Diputació de Barcelona queda restringit a les persones 

designades i en l’àmbit exclusivament professional.  
4. L’emmagatzematge d’informació corporativa es realitzarà seguint les normes de 

protecció de dades vigents. 
5. Es recomana que l’usuari apliqui mesures de seguretat física sobre els dispositius mòbils 

de la Diputació de Barcelona que estiguin en el seu poder. En particular, s’ha d’establir 
una contrasenya de bloqueig físic del dispositiu mòbil, superat un temps d’inactivitat. 

6. En els casos que l’empleat faci servir el seu propi dispositiu mòbil per accedir als serveis 
informàtics de la Diputació de Barcelona, per exemple al servei de correu electrònic, 
l’empleat en serà responsable del correcte funcionament del programari que hi tingui 
instal·lat. Si els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona detecten mal funcionament 
o riscos de seguretat estaran facultats per adoptar les mesures correctives adients per a 
preservar la integritat dels sistemes corporatius. 
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15.   Estalvi en el consum dels recursos 
Cal estalviar en el consum dels recursos informàtics per tal de millorar l'eficiència de la 
Diputació i en benefici del medi ambient. 
 
1. S’han d’apagar completament els equips (PC, pantalla, etc.) cada dia en finalitzar la 

jornada de treball per tal d'estalviar energia i permetre fer les tasques de manteniment 
dels equips i les aplicacions, tret que la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius indiqui el contrari. 

2. Amb caràcter general tant sols es faran impressions en paper si és imprescindible, en 
blanc i negre, i a dues cares. Les fotocòpies són més econòmiques que les impressions. 
Utilitzar els equips multifunció (fotocopiadora, escàner i impressora) és més econòmic 
que usar les impressores. Abans de fer qualsevol impressió s’ha de verificar 
acuradament el resultat amb l’opció de vista prèvia disponible en la majoria dels 
programes. 

3. S’ha d’emprar, sempre que sigui possible, el correu electrònic per enviar documents a 
altres usuaris. És molt més ràpid i econòmic. 

4. Es recomana compartir els dispositius informàtics, sempre que això sigui possible i 
d'acord amb els responsables del servei. Així s’estalvien consumibles, espai en disc, 
trànsit d'informació a la xarxa, costos de manteniment, etc. 

5. S’ha de treballar en discos de xarxa i amb bústies departamentals sempre que els 
mètodes de treball i procediments del servei ho permetin. La utilització d'espais comuns 
d'emmagatzematge evita la duplicitat d'informació 

6. Cal mantenir ocupat el mínim espai necessari en disc i revisar periòdicament 
l’organització de les carpetes i els documents. No s’han de guardar documents sense 
una causa justificada. 

7. S’ha d’esborrar periòdicament la informació digital (documents de text o fulls de càlcul, 
missatges de correu, etc.) que ja no es farà servir, tot tenint en compte la Política de 
Gestió Documental de la Corporació.  

8. Els suports d’emmagatzematge extern s'han de formatar abans de reutilitzar-los. En el 
cas que s’hagin de destruir, caldrà desar-los als contenidors específics que la corporació 
posa a disposició dels treballadors a cada seu. 

 
16. Gestió d’incidències 
Els usuaris estan obligats a notificar a l'equip d'atenció a l'usuari, per mitjà del telèfon 22007 
o la bústia electrònica SGSI.22007, qualsevol incidència, anomalia, avaria o mal 
funcionament dels mitjans informàtics que detectin dins de l’àmbit de la seguretat de la 
informació i, en general, en qualsevol situació que pugui comprometre el bon ús i 
funcionament dels sistemes d’informació. Podran habilitar-se altres canals d’entrada 
d’incidències per a determinats grups d’usuaris i sistemes d’informació, els quals seran 
comunicats explícitament als usuaris afectats.  
 
L’equip d’atenció a l’usuari enregistrarà, analitzarà el tipus d’incidència i la resoldrà o bé la 
derivarà  a l’equip especialitzat. 
 
En el cas de danys en qualsevol recurs tecnològic, robatori o pèrdua, cal informar de forma 
immediata a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. Si el robatori o 
pèrdua es produeix fora de les instal·lacions habituals, l’usuari haurà de presentar una 
denúncia davant de les forces i cossos de seguretat. 

 
17. Pèrdua de vinculació del personal amb l’Adminis tració 
Amb la finalització de la relació contractual, funcionarial o de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona, la persona perdrà la seva condició d’usuari, és a dir, deixarà de tenir accés 
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als serveis del sistema informàtic corporatiu i estarà obligat a  retornar qualsevol informació 
que disposi.  Així mateix, tindrà prohibit endur-se informació continguda en arxius propietat 
de la Diputació de Barcelona (aquells que hagi creat o utilitzat per raó de les funcions 
assignades en la prestació de serveis a la Diputació de Barcelona) i continuarà obligat a 
mantenir la màxima reserva i confidencialitat, no només de la informació i documents, sinó 
també de les claus d’accés, anàlisis i aplicacions informàtiques. 
 
Quan un usuari perdi la seva vinculació amb la Diputació de Barcelona per jubilació o per 
qualsevol altra forma d’extinció administrativa de la relació de serveis o laboral, es permetrà 
que accedeixi a la bústia de correu per un període màxim de quinze dies des de la data de 
finalització del servei, transcorreguts els quals es bloquejarà l’accés.  
 
Quan aquests usuaris disposin de certificat digital i/o d’altres dispositius mòbils propietat de 
la Diputació de Barcelona hauran de retornar-lo a la corporació en el darrer dia de la 
prestació de serveis. 

 
18.   Ús de les TIC per personal extern a l’adminis tració 
Els usuaris externs de les TIC hauran de seguir les instruccions d’aquest manual i en 
especial estan subjectes a les condicions següents: 
1. La utilització dels recursos TIC per personal extern ha de ser prèviament autoritzada per 

la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
2. Qualsevol sol·licitud d’alta, baixa o manteniment de l’accés dels usuaris externs a la 

xarxa, ha de ser cursada pels mitjans establerts i a través del responsable de l’execució 
dels treballs a realitzar pel personal extern. 

3. L’estació de treball ha d’utilitzar el sistema operatiu i el programari que es requereixi per 
al desenvolupament de les seves funcions, i amb llicència d’ús vàlides.  

4. L’estació de treball ha de tenir instal·lat un tallafocs, programari antivíric i de neteja de 
malware  

5. Cal l’autorització de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius per a 
configuracions de l’equip, ús i instal·lació de programari no estàndard i per a l’accés a 
xarxes externes, quan l’estació de treball està connectada a la xarxa corporativa. 

 
19.   Drets i deures del personal. 
Els usuaris, i en relació amb aquest manual, tenen dret a disposar de les eines i 
procediments per un ús acurat dels sistemes d’informació que els faciliti les tasques que 
tenen assignades. També disposen d’un canal d’assistència per a la resolució dels dubtes 
generats i d’un canal de comunicació d’incidències de l’ús de les TIC. 
 
Els usuaris tenen el deure de complir el que estableix aquest manual i de col·laborar 
activament per aconseguir les finalitats definides en l’apartat primer. 

 
20.   Incompliment de les normes del Manual d’ús   
Davant de qualsevol ús dels elements d’infraestructura TIC que contravingui l’establert en 
aquest manual, els òrgans competents, sens perjudici d’adoptar les mesures de restricció o 
de suspensió d’ús que considerin escaients, podran exigir les responsabilitats disciplinaries 
o de qualsevol altre ordre que se’n derivin d’acord amb la normativa vigent. 
 
En el cas que hi hagi personal extern que no compleixi amb el que estableix aquest manual,  
s’aplicarà el que pugui prescriure el contracte de prestació de serveis, sens perjudici que la 
Diputació de Barcelona, pugui adoptar les mesures de restricció o suspensió que consideri 
adients, així com altres mesures orientades a reclamar allò que l’esmentat incompliment 
pugui donar lloc. 
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21.   Tractament de dades de caràcter personal 
Els treballadors i col·laboradors de la Diputació de Barcelona han de tenir especial cura 
quan hagin de tractar dades de caràcter personal; a aquests efectes estan obligats a complir 
les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i de la normativa que la desenvolupa així com les prescripcions 
contingudes en el Document de Seguretat de la corporació i circulars internes sobre la 
matèria. 

 
22.   Publicitat 
La Diputació de Barcelona promourà el coneixement d’aquest manual, que serà publicat a la 
intranet per donar-li màxima difusió.  
 
El manual s’anirà revisant i actualitzant per garantir-ne l’adequació als avenços tècnics que 
s’implantin a la Diputació de Barcelona. 
 
També s’ha de donar publicitat al personal extern que tingui accés a les TIC per a la 
prestació d’un servei. 

 
23.    Entrada en vigor i efectes 
Aquest manual entrarà en vigor transcorreguts 15 dies des de la seva publicació a la intranet 
corporativa.” 

 
Segon.-  Donar difusió del manual d’ús dels sistemes d’informació i comunicació de  la 
Diputació de Barcelona als efectes de facilitar el coneixement i assegurar l’observança 
de les prescripcions i normes d’ús que conté, per part del personal al servei de la 
Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms, i dels col·laboradors que 
utilitzin els Sistemes d’Informació de la Corporació.  
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar el 
model d’estratègia sostenible per a uns pobles i ci utats intel·ligents (cap a una 
smart/region de la demarcació 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: 
 
La Diputació de Barcelona aposta decididament per al desenvolupament d’estratègies 
municipals orientades a la millora dels serveis que presten els ajuntaments, potenciant 
l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació , per millorar-ne l’eficiència i la 
qualitat. És el que es coneix com a estratègia de ciutats intel·ligents i sostenibles, en 
anglès original: SMART City. 
 
Aquesta voluntat d’impulsar aquestes estratègies municipals té, a més, identitat pròpia 
al voltant d’una iniciativa global per al conjunt del territori de la demarcació de 
Barcelona que signifiqui una estratègia pròpia de la Diputació de Barcelona, 
l’estratègia per una regió intel·ligent i sostenible, en anglès SMART Region. 
 
Per poder avançar en aquesta estratègia és del tot necessari establir-ne les seves 
bases de forma que a partir d’aquí es puguin anar concentrant les diverses iniciatives 
que el conjunt de la Corporació desenvoluparà. 
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Així s’ha elaborat el document: Model d’estratègia sostenible per a uns pobles i ciutats 
intel·ligents ( cap a una smart/region de la demarcació de Barcelona). Aquest 
document analitza la importància de les ciutats en el desenvolupament econòmic, 
urbà, social... intel·ligent i sostenible, i defineix línies d’acció per al període 2014-2020, 
alineades amb els postulats de la Unió Europea i l’horitzó 2020. 
 
Les actuacions agrupades sota la denominació de SMART/City, i conseqüentment 
SMART/Region, són tranversals al conjunt de l’activitat dels ajuntaments. Per això 
aquest document estableix unes bases generals que afecten els diferents àmbits 
municipals que caldrà anar concretant en la mesura que a partir d’aquesta estratègia 
inicial se’n derivin plans específics d’actuació. 
 
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.h) de 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents:   
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar  el  model d’estratègia sostenible per a uns pobles i ciutats 
intel.ligents ( Cap a una SMART/Region de la demarcació de Barcelona. 
 

“MODEL D’ESTRATÈGIA  SOSTENIBLE PER A UNS POBLES I CIUTATS 
INTEL·LIGENTS (CAP A UNA SMART/REGION DE LA DEMARCA CIÓ DE BARCELONA)  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La Unió Europea en diversos estudis i informes configura un marc del que han de ser les 
ciutats del demà, en un entorn que faci possible un desenvolupament sostenible de la Unió 
Europea, dins dels objectius fixats en l'estratègia EUROPA 2020. 
 
1.1 La importància de les ciutats en el desenvolupa ment sostenible 
 
Europa és un dels continents més urbanitzats del món. Avui en dia, més de dos terços de la 
població europea viu en zones urbanes i aquesta xifra continua creixent. El 
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desenvolupament de les nostres ciutats determinarà el futur desenvolupament econòmic, 
social i territorial de la Unió Europea. 
 
Les ciutats tenen un paper fonamental com a motors de l'economia, com a llocs de 
connectivitat, creativitat i innovació i com a centres de serveis per als seus voltants. Causa 
de la seva densitat de població, les ciutats ofereixen un potencial enorme per a l'estalvi 
d'energia i per avançar cap a una economia neutra pel que fa a les emissions de carboni. 
No obstant això, també són llocs on es concentren problemes com l'atur, la segregació i la 
pobresa. Les ciutats són, per tant, fonamentals per a l'èxit de l'Estratègia Europa 2020. 
 
Els límits administratius de les ciutats ja no reflecteixen la realitat física, social, econòmica, 
cultural o mediambiental del desenvolupament urbà, i es necessiten noves formes de 
governança més flexibles. 
 
Pel que fa als propòsits, objectius i valors, hi ha una visió comuna de la futura ciutat 
sostenible com: 

 
� lloc de progrés social avançat amb un alt grau de cohesió social, amb allotjaments 

socialment equilibrats, i amb serveis socials, de salut i de «educació per a tothom»; 
� plataforma per a la democràcia, el diàleg cultural i la diversitat; 
� lloc de regeneració verda, ecològica o mediambiental; 
� lloc d'atracció i motor de creixement econòmic. 

 
Les ciutats són un factor clau per al desenvolupament i el reequilibri territorial. Els principis 
clau del futur desenvolupament urbà i territorial haurien de: 

 
� basar-se en un creixement econòmic equilibrat i en l'organització territorial de les 

activitats, amb una estructura urbana policèntrica; 
� centrar-se en regions metropolitanes fortes i en altres zones urbanes (ciutats> 50.000 

habitants i el seu entorn) que puguin aportar una bona accessibilitat als serveis 
d'interès econòmic general; 

� caracteritzar-se per una estructura d'assentament compacta amb un expansió urbana 
limitada; 

� assolir un alt nivell de protecció i qualitat mediambiental dins i al voltant de les ciutats. 
 

1.2   El model europeu de desenvolupament urbà sost enible està amenaçat 
 
El canvi demogràfic dóna lloc a una sèrie de reptes que difereixen d'una ciutat a una altra, 
com l'envelliment de la població, la despoblació de les ciutats o els intensos processos de 
suburbanització. 
 
Ja no ens trobem en una situació de creixement econòmic continu i moltes ciutats 
s'enfronten a una seriosa amenaça d'estancament o retrocés econòmic. 
 
Les nostres economies en la seva forma actual no són capaços d'oferir treball per a tothom. 
Uns llaços cada vegada més febles entre el creixement econòmic, l'ocupació i el progrés 
social han arrossegat a un nombre elevat de la població fora del mercat laboral 
 
Augment en les disparitats d'ingressos i l'empobriment dels pobres. En alguns barris, les 
poblacions locals pateixen desigualtats en termes d'habitatges precaris, educació de mala 
qualitat, atur i dificultat o incapacitat per accedir a certs serveis (salut, transport, TIC). 
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Augment de la polarització i segregació socials: La recent crisi econòmica ha ampliat encara més 
els efectes de l'evolució del mercat i el gradual declivi de l'estat del benestar. La segregació social i 
temporal són problemes cada vegada més grans, fins i tot les nostres ciutats més riques. 
 
Els processos de segregació espacial (com a conseqüència de la polarització social) dificulten 
cada vegada més que els grups amb pocs ingressos o marginats trobin un habitatge digne a preus 
assequibles. 
 
Un nombre creixent de «marginats socials» pot conduir a moltes ciutats al desenvolupament de 
subcultures tancades amb actituds fonamentalment hostils cap a la societat majoritària. 
 
L'expansió urbana i la propagació d'assentaments amb baixa densitat de població són unes de les 
majors amenaces per al desenvolupament territorial sostenible, ja que els serveis públics són més 
cars i més difícils d'oferir, els recursos naturals estan sobreexplotats, les xarxes de transport públic 
són insuficients i la dependència dels cotxes i la congestió de les carreteres dins i fora de les ciutats 
són molt forts. 
 
Els ecosistemes urbans estan sota pressió. L'expansió urbana i el segellat de sòl amenacen la 
biodiversitat i incrementen el risc d'inundacions i d'escassetat d'aigua. 
 
1.3   És possible convertir aquestes amenaces en re ptes positius 
 
Les ciutats segueixen diferents trajectòries de desenvolupament i s'ha d'explotar la seva diversitat. 
La competitivitat en l'economia global s'ha de combinar amb economies locals sostenibles, 
ancorant les competències i recursos clau en el teixit econòmic local i donant suport a la 
participació i la innovació socials. 
 
Creació d'una economia forta i integradora. El model de desenvolupament econòmic actual, en 
què el creixement econòmic no es correspon amb més ocupació, comporta certs desafiaments: 
assegurar una vida decent per als que es troben fora del mercat laboral i aconseguir que es 
comprometin amb la societat. 
 
El potencial que proporciona la diversitat socioeconòmica, cultural, generacional i ètnica s'ha 
d'explotar més com a font d'innovació. Les ciutats del demà hauran de ser adequades per a la gent 
gran i per a les famílies, i també llocs de tolerància i respecte. 
 
La lluita contra l'exclusió espacial i la pobresa energètica mitjançant millors habitatges és clau no 
només per fer que una ciutat i la seva aglomeració siguin més atractives i habitables, sinó també 
per fer-les més respectuoses amb el medi ambient i més competitives. 
 
La conversió de les ciutats en «ecològiques i saludables» va més enllà de la simple reducció de les 
emissions de CO2. Cal adoptar un enfocament holístic dels temes mediambientals i energètics, ja 
que els múltiples components de l'ecosistema natural estan estretament interrelacionats amb els 
del sistema social, econòmic, cultural i polític. 
 
Les ciutats de petita i mitjana grandària florents i dinàmiques poden tenir un paper important no 
només en el benestar dels seus propis habitants, sinó també en el de les poblacions rurals veïnes. 
Són fonamentals per evitar el despoblament rural i l'èxode cap a les grans ciutats i per promoure 
un desenvolupament territorial equilibrat. 
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Una ciutat sostenible ha de tenir espais públics oberts i atractius, i fomentar una mobilitat 
sostenible, integradora i saludable. La mobilitat sense cotxes ha de ser més atractiva i s'han 
d'afavorir els sistemes de transport públic multimodal. 
 
1.4   Per respondre a aquests desafiaments urbans s ón imprescindibles noves formes de 

governança 
 
Les ciutats han d'adoptar un model holístic de desenvolupament urbà sostenible i: 

 
� Resoldre els desafiaments d'una manera holística i integrada; 
� Fer coincidir els plantejaments basats en el territori amb els basats en les persones; 
� Combinar les estructures de governança formals amb altres informals i flexibles que resultin 

adequades als tipus de desafiaments; 
� Desenvolupar sistemes de governança capaços de construir perspectives compartides que 

conciliïn objectius i models de desenvolupament contradictoris; 
 

Cooperar per assegurar un desenvolupament espacial coherent i un ús eficaç dels recursos. 
 
Els sistemes de governança necessiten adaptar-se a unes circumstàncies canviants i tenir en 
compte diverses escales territorials (pàg. Ex. Supraurbanas i infraurbanas) i temporals. 
 
Les ciutats han d'adoptar un enfocament transversal i no deixar que les perspectives 
«monosectorials» decideixin el que ha de ser la vida urbana. 
 
Cal una coordinació horitzontal i vertical, ja que les ciutats han de treballar amb altres nivells de 
governança i reforçar la seva cooperació i el seu treball en xarxa amb altres ciutats per compartir 
les inversions i els serveis necessaris a una escala territorial més gran. 
 
Calen noves formes de governança basades en la responsabilització dels ciutadans, la participació 
de totes les parts interessades i un ús innovador del capital social. 
 
En el context d'uns lligams cada cop més febles entre el creixement econòmic i el progrés social, la 
innovació social ofereix l'oportunitat d'ampliar l'espai públic per al compromís cívic, la creativitat, la 
innovació i la cohesió. 
 
La prospectiva (part essencial de l'estratègia de ciutat sostenible) és una eina especialment 
rellevant per gestionar transicions, resoldre conflictes i contradiccions entre objectius i 
desenvolupar una millor comprensió de les realitats, les capacitats i els objectius. 
 
1.5   EUROPA 2020 

 
EUROPA 2020 proposa tres prioritats que es reforcen mútuament: 

 
• Creixement intel·ligent: desenvolupament d'una economia basada en el coneixement i la 

innovació. 
• Creixement sostenible: promoció d'una economia que faci un ús més eficaç dels recursos, 

que sigui més verda i competitiva. 
• Creixement integrador: foment d'una economia amb alt nivell d'ocupació que tingui cohesió 

social i territorial. 
 
Així mateix, fixa uns objectius principals: 
• El 75% de la població d'entre 20 i 64 anys hauria d'estar emprada. 
• El 3% del PIB de la UE hauria de ser invertit en R + D. 
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• Hauria assolir l'objectiu «20/20/20» en matèria de clima i energia (inclòs un increment al 30% 
de la reducció d'emissions si es donen les condicions per a això). 

• El percentatge d'abandonament escolar hauria de ser inferior al 10% i almenys el 40% de la 
generació més jove hauria de tenir estudis superiors complets. 

• El risc de pobresa hauria amenaçar 20 milions de persones menys. 
 

Com a complement dels objectius prioritaris es proposen set iniciatives emblemàtiques que han 
d'impulsar els avenços en cadascun dels objectius: 
• «Unió per la innovació», amb la finalitat de millorar les condicions generals i l'accés al 

finançament per a investigació i innovació i garantir que les idees innovadores es puguin 
convertir en productes i serveis que generin creixement i ocupació. 

• «Joventut en moviment», per millorar els resultats dels sistemes educatius i facilitar l'entrada 
dels joves al mercat de treball. 

• «Una agenda digital per a Europa», amb la finalitat d'accelerar el desplegament d'internet 
d'alta velocitat i beneficiar-se d'un mercat únic digital per a les famílies i empreses. 

• «Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos», per ajudar a deslligar creixement econòmic 
i utilització de recursos, donar suport al canvi cap a una economia amb baixes emissions de 
carboni, incrementar l'ús de fonts d'energia renovables, modernitzar el nostre sector del 
transport i promoure la eficàcia energètica. 

• «Una política industrial per a l'era de la mundialització», per millorar l'entorn empresarial, 
especialment per a les PIME, i donar suport al desenvolupament d'una base industrial forta i 
sostenible, capaç de competir a nivell mundial. 

• «Agenda de noves qualificacions i llocs de treball», per modernitzar els mercats laborals i 
potenciar l'autonomia de les persones mitjançant el desenvolupament de capacitats al llarg de 
la seva vida per tal d'augmentar la participació laboral i adequar millor l'oferta i la demanda de 
treballs , en particular mitjançant la mobilitat laboral. 

• «Plataforma europea contra la pobresa», per garantir la cohesió social i territorial de tal forma 
que els beneficis del creixement i de l'ocupació siguin àmpliament compartits i les persones 
que pateixen de pobresa i exclusió social poden viure dignament i prendre part activa en la 
societat.  
 

En l'àmbit que ens competeix aquest document, amb independència que tots estan relacionats 
entre si, cal posar èmfasi en la prioritat "creixement sostenible", en l'objectiu "20/20/20" i en la 
iniciativa "Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos ", configurant un marc de realització 
imprescindible, com a motor del canvi i l'evolució necessària, que són les ciutats sostenibles. No 
només les grans ciutats, sinó també les ciutats intermèdies (exemple; majors de 50.000 habitants) 
tenen molt a aportar tant en el seu propi àmbit urbà, com en les seves àrees d'influència pròximes, 
permetent un avanç uniforme en els entorns regionals, permetent el necessari reequilibri territorial 
basat en un creixement sostenible que sigui capaç de promoure una economia que utilitzi més 
eficaçment els recursos, més verda i competitiva. 
 
El creixement sostenible significa construir una economia que aprofiti els recursos amb eficàcia, 
que sigui sostenible i competitiva, que aprofiti els esforços i avenços en la carrera per desenvolupar 
nous processos i tecnologies, incloses les tecnologies verdes, que acceleri el desenvolupament de 
xarxes intel·ligents i reforci els avantatges competitius de les nostres empreses i de les nostres 
PIME, i que també assisteixi als consumidors a donar valor a l'ús eficaç dels recursos. Aquest 
enfocament ajudarà les ciutats a prosperar en un món amb poques emissions de carboni i 
recursos limitats i alhora impedirà la degradació del medi ambient, la pèrdua de biodiversitat i un ús 
no sostenible dels recursos. També donarà suport a la cohesió econòmica, social i territorial. 
Les ciutats d'Europa han d'actuar: 
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• Competitivitat: La UE va prosperar gràcies al comerç, les exportacions a tot el món i la 
importació de matèries primeres i productes acabats. A causa de la gran pressió exercida 
sobre els mercats d'exportació i per a un nombre creixent de matèries primeres, hem de 
millorar la nostra competitivitat enfront dels nostres principals socis comercials gràcies a una 
major productivitat. Haurem de ocupar-nos de la competitivitat relativa a la zona de l'euro i a la 
UE en el seu conjunt. La UE va ser pionera en solucions verds, però el seu avantatge s'està 
veient amenaçada per un fort creixement en altres mercats, especialment la Xina i Amèrica 
del Nord. La UE hauria de mantenir el seu lideratge al mercat de tecnologies verdes com a 
mitjà de garantir un ús eficaç dels recursos en tota l'economia, però eliminant els colls 
d'ampolla en infraestructures de xarxa claus i impulsant així la nostra competitivitat industrial. 
 

• Lluita contra el canvi climàtic: La realització dels nostres objectius en matèria de clima significa 
reduir les emissions significativament i amb més rapidesa del que ho vam fer en el decenni 
anterior i explotar plenament el potencial de noves tecnologies com la captura i 
emmagatzematge de carboni. Millorar l'eficàcia en l'ús dels recursos ajudaria perceptiblement 
a limitar les emissions, a estalviar diners i a impulsar el creixement econòmic. Tots els sectors 
de l'economia, i no només els que produeixen moltes emissions, es veuran afectats. També 
hem d'assegurar les nostres economies contra els riscos climàtics i les nostres capacitats de 
preveure desastres i de reaccionar davant d'aquests. 

 
• Energia neta i eficaç: Assolir els nostres objectius energètics podria traduir en una disminució 

en les importacions de petroli i gas. Això no només suposarà un estalvi financer, sinó que és 
vital per a la nostra seguretat energètica. Nous avenços en la integració del mercat de 
l'energia podrien afegir entre un 0,6% i un 0,8% al PIB. Assolir l'objectiu d'un 20% de fonts 
d'energia renovables té un potencial, per si sol, de crear més llocs de treball; si a això afegim 
l'objectiu del 20% d'eficàcia energètica, es tracta de múltiples llocs de treball dels que es 
veurien afectats. 
 

Les mesures incloses en aquesta prioritat requeriran executar els nostres compromisos de 
reducció de les emissions maximitzant els beneficis i minimitzant els costos, també mitjançant la 
difusió de solucions tecnològiques innovadores. D'altra banda, hauríem d'aspirar a deslligar 
creixement i ús de l'energia i passar a ser una economia que aprofiti més eficaçment els recursos, 
el que no només ens donarà un avantatge competitiu, sinó que també reduirà la nostra 
dependència respecte a les importacions de matèries primeres i mercaderies. 
 
1.6   Una utilització eficaç dels recursos per part  de les ciutats 
 
L'objectiu és donar suport al pas a una economia que utilitzi eficaçment els seus recursos i amb 
poques emissions de carboni. L'objectiu és deslligar el nostre creixement econòmic l'ús de 
recursos i d'energia, reduir les emissions de CO2, reforçar la competitivitat i promoure una major 
seguretat energètica. 
 
Per a això s'ha de treballar i potenciar en: 
• Mobilitzar els instruments financers de la UE (com a part d'una estratègia de finançament 

coherent, que reuneixi fons de la UE i fons nacionals, públics i privats. 
• Reforçar un marc per a l'ús d'instruments basats en el mercat. 
• Presentar propostes per modernitzar i reduir les emissions de carboni en el sector del 

transport contribuint així a incrementar la competitivitat. Això es pot fer a través d'una 
combinació de mesures, per exemple mesures d'infraestructura, com el ràpid desplegament 
d'una xarxa de subministrament elèctric per a vehicles elèctrics, la gestió intel·ligent del trànsit, 
millors logístiques, prosseguir la reducció de les emissions de CO2 dels vehicles de carretera 
i en els sectors aeri i marítim, incloent el llançament d'una gran iniciativa europea a favor del 
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«vehicle verd» que ajudi a promoure noves tecnologies, com el cotxe elèctric i l'híbrid, gràcies 
a una combinació de recerca, establiment de normes comunes i desenvolupament de la 
infraestructura de suport necessària. 

• Accelerar l'execució de projectes estratègics d'alt valor afegit per fer front als problemes 
crítics, en particular, les seccions transfrontereres i els nodes intermodals (ciutats, ports, 
plataformes logístiques). 

• També serà prioritari completar el mercat intern de l'energia i aplicar el Pla de Tecnologies 
Energètiques Estratègiques (TEE); promoure les fonts d'energia renovables en el mercat únic 
i eliminar els obstacles a un mercat únic de l'energia renovable. 

• Presentar una iniciativa per millorar les xarxes d'Europa, incloses les xarxes transeuropees 
d'energia, amb la finalitat de constituir una "superxarxa» europea, «xarxes intel·ligents» i 
interconnexions, en particular de les fonts d'energia renovable a la xarxa (amb el suport dels 
Fons Estructurals i del BEI). Això inclou la promoció de projectes d'infraestructura de gran 
importància estratègica per a la UE en el Mar Bàltic, els Balcans, la Mediterrània i Euràsia. 

• Adoptar i aplicar una versió revisada del Pla d'Acció per a l'Eficiència Energètica i promoure 
un programa important d'ús eficaç dels recursos (suport a les PIME i a les famílies), fent ús 
dels Fons Estructurals i d'un altre tipus per aprofitar el nou finançament a través de sistemes 
ja existents i reeixits de models d'inversions innovadores, el que promourà canvis en els 
patrons de consum i producció. 

• Imaginar els canvis estructurals i tecnològics necessaris perquè el 2050 ens hàgim 
transformat en una economia amb baixes emissions de carboni, ús eficaç dels recursos i 
adaptada al canvi climàtic, que ens permeti assolir els objectius en matèria de reducció 
d'emissions i biodiversitat, incloent la prevenció de desastres i la capacitat de resposta davant 
d'aquests, i l'aprofitament de les contribucions de les polítiques de cohesió, agrícola, de 
desenvolupament rural i marítima per fer front al canvi climàtic, en particular a través de 
mesures d'adaptació basades en un ús més eficaç dels recursos, el que també contribuirà a 
millorar la seguretat alimentària mundial. 
 

Les accions integrades en els territoris urbans són un factor clau per assolir els objectius de 
l'Estratègia Europa 2020, per al desenvolupament territorial d'Europa i, en conseqüència, per a la 
Política de Cohesió del període 2014-2020 orientada al creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador . 
 
En el seu respectiu nivell, les ciutats, les regions i els Estats necessitaran: 
• Eliminar les subvencions que produeixen un deteriorament mediambiental, limitant les 

excepcions a les persones amb necessitats socials. 
• Desplegar instruments basats en el mercat, com incentius fiscals i contractació pública, per 

adaptar els mètodes de producció i consum. 
• Desenvolupar infraestructures de transport i energia intel·ligents, modernitzades i totalment 

interconnectades i utilitzar plenament les TIC. 
• Garantir una aplicació coordinada de projectes d'infraestructura com a part d'una xarxa 

bàsica, que contribueixin prominentment a l'eficàcia del sistema general de transport. 
• Centrar-se en la dimensió urbana del transport, on es generen gran part de la congestió i les 

emissions. 
• Utilitzar la reglamentació, les normes de la construcció i instruments de mercat com ara 

impostos, subvencions i contractació pública per reduir el consum d'energia i recursos i 
utilitzar els recursos financers (propis, privats, regionals, estatals i europeus) per invertir en 
l'eficàcia energètica dels edificis públics i en un reciclatge més eficaç. 

• Incentivar instruments d'estalvi d'energia que podrien incrementar l'eficàcia en sectors amb 
gran consum d'energia, com els basats en l'ús de les TIC. 
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1.7   Resum d'Europa 2020 
 

OBJECTIUS PRINCIPALS  
– La taxa d'ocupació de la població d'entre 20 i 64 anys hauria de passar de l'actual 69%, com a 

mínim, el 75%. 
– Assolir l'objectiu d'invertir el 3% del PIB en R + D, en particular millorant les condicions per a la 

inversió en R + D per part del sector privat i desenvolupant un nou indicador que faci un seguiment 
de la innovació. 

– Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 20% en comparació amb els nivells de 
1990, incrementar el percentatge de les energies renovables en el nostre consum final d'energia al 
20% i augmentar un 20% l'eficàcia en l'ús de l'energia. 

– Reduir el percentatge d'abandonament escolar al 10% des de l'actual 15% i incrementar el 
percentatge de persones d'entre 30 i 34 anys amb estudis superiors complets de el 31%, com a 
mínim, un 40%. 

-   Reduir el nombre d'europeus que viuen per sota del llindar nacional de pobresa en un 25%, alliberant 
de la pobresa a 20 milions de persones. 

CREIXEMENT INTEL·LIGENT CREIXEMENT SOSTENIBLE  CREIXEMENT 
INTEGRADOR 

INNOVACIÓ 
 
Iniciativa emblemàtica de la 
UE: «Unió per la innovació». 
Millorar les condicions 
generals i d'accés al 
finançament destinat a 
recerca i innovació amb la 
finalitat de reforçar la 
cadena d'innovació i 
impulsar els nivells 
d'inversió en tota la Unió. 
 

CLIMA, ENERGIAI MOBILITAT  
 
Iniciativa emblemàtica de la UE: «Una 
Europa que aprofiti eficaçment els 
recursos». Ajudar a deslligar creixement 
econòmic i ús de recursos, reduint les 
emissions de carboni de la nostra 
economia, incrementant l'ús d'energies 
renovables, modernitzant el nostre sector 
del transport i promovent un ús eficaç de 
l'energia. 

OCUPACIÓI 
QUALIFICACIONS  

 
Iniciativa emblemàtica de 
la UE: «Una agenda per a 
noves qualificacions i 
ocupacions». Modernitzar 
els mercats laborals 
facilitant la mobilitat dels 
treballadors i el 
desenvolupament de 
qualificacions al llarg de la 
vida, per tal d'incrementar 
la participació en 
l'ocupació i d'adequar 
millor l'oferta a la 
demanda. 

EDUCACIÓ 
 
Iniciativa emblemàtica de la 
UE: «Joventut en 
moviment». Reforçar els 
resultats dels sistemes 
educatius i consolidar 
l'atractiu internacional de 
l'educació superior europea. 
SOCIETAT DIGITAL  
 
Iniciativa emblemàtica de la 
UE: «Una agenda digital per 
a Europa». Accelerar la 
implantació d'internet d'alta 
velocitat i beneficiar-se d'un 
mercat únic digital per a 
famílies i empreses. 

COMPETITIVITAT 
 
Iniciativa emblemàtica de la UE: «Una 
política industrial per a l'era de la 
mundialització». Millorar l'entorn 
empresarial, especialment per a les 
PIME, i donar suport al desenvolupament 
d'una base industrial forta i sostenible que 
pugui competir mundialment. 

LLUITA CONTRA LA 
POBRESA  
 
Iniciativa emblemàtica de 
la UE: «Plataforma 
europea contra la 
pobresa». Garantir la 
cohesió social i territorial 
de tal forma que els 
beneficis del creixement i 
de l'ocupació arribin a tots 
i que les persones 
afectades per la pobresa i 
l'exclusió social puguin 
viure amb dignitat i 
participar activament en la 
societat. 

 
2. ANTECEDENTS 
 
Les ciutats tenen un paper fonamental com a motors de l'economia, llocs de connectivitat, 
creativitat i innovació i com a centres de serveis. En efecte, la creixent població que resideix 
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en zones urbanes europees i la rellevància de les ciutats en el desenvolupament econòmic, 
social i territorial converteixen les àrees urbanes en un àmbit fonamental per aconseguir un 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador.  
 
Efectivament, per la seva elevada densitat de població, les ciutats concentren bona part de 
l'activitat econòmica i de l'ocupació. Constitueixen llocs idonis per a la creativitat i innovació 
en tots els àmbits, en particular en el de la innovació social. Posseeixen un potencial 
enorme per a l'estalvi d'energia, per avançar cap a una economia baixa en carboni i per 
prevenir i mitigar els efectes del canvi climàtic. Així mateix, les ciutats acaparen bona part de 
les infraestructures educatives, especialment les dedicades a l'ensenyament superior. No 
obstant això, les zones urbanes també constitueixen territoris complexos en els quals poden 
identificar-se importants i molt diversos reptes: Accessibilitat, infraestructures físiques, 
dificultats econòmiques i socials, bosses de pobresa, fenòmens d'exclusió, contaminació, 
etc. 
 
Al nostre país s'ha produït una veritable explosió urbana en les últimes dècades. Aquesta 
explosió ha tingut el seu origen en un notable dinamisme econòmic i demogràfic, amb 
importants increments dels nivells de renda i de creació d'ocupació, en paral·lel a un fort 
boom immobiliari els efectes no només van suposar l'ocupació extensiva del sòl i la 
duplicació efectiva de els preus de l'habitatge, sinó també la generalització dels models 
urbans dispersos i no integrats.  
 
Aquests models dispersos s'han caracteritzat en ocasions per la separació de funcions i la 
pèrdua de varietat en els nous teixits urbans, per la proliferació de la mobilitat motoritzada i 
el desenvolupament d'infraestructures viàries no suficientment vinculades a les trames 
urbanes, així com per la intensificació de la polarització espacial, provocada per la separació 
i segregació de la població en funció de la seva condició socioeconòmica, a través del 
mecanisme de filtrat selectiu establert pel preu dels productes immobiliaris. 
 
Així mateix, aquest model insostenible de creixement urbà ha afavorit un increment notable 
del consum de recursos materials i energètics, molt per sobre de l'augment dels nivells 
efectius de desenvolupament real, que ha comportat l'empitjorament d'alguns components 
bàsics de la qualitat de vida urbana ( congestió, contaminació de l'aire, de les aigües, soroll, 
etc.), no respectant prou, a vegades, els valors intrínsecs del patrimoni natural i cultural de 
les nostres ciutats.  
 
Més recentment, l'esclat de la 'Bombolla immobiliària' -i financerament, ha generat una 
manca de solvència i liquiditat global al conjunt de l'economia i desencadenat una profunda 
crisi sistèmica que està resultant especialment intensa en termes d'ocupació. Les 
manifestacions més evidents d'aquesta crisi en relació a la dimensió immobiliària són el 
deute hipotecari de les famílies i de les empreses, l'alentiment del ritme de la producció 
d'habitatges, així com l'existència d'un parc d'habitatges sobredimensionat. 
 
Totes aquestes condicions són els nous reptes a afrontar en el context actual. Després 
d'haver posat clarament de manifest els importants desequilibris estructurals del model de 
creixement recent, les ciutats espanyoles tenen l'oportunitat històrica de reorientar cap a la 
recerca d'una major sostenibilitat en les seves tres dimensions: social, ambiental i 
econòmica. 
 
Analitzarem els punts de partida sota tres conceptes: 
a) El Marc Estratègic actual 
b) Els reptes actuals generals de les ciutats europees i les seves àrees urbanes i 
c) L’evolució dels factors i la situació actual del poble/ciutat 
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2.1.  Marc Estratègic 
 
En primer lloc, i a nivell comunitari, cal esmentar la Carta de Leipzig sobre ciutats europees 
sostenibles, la qual promoure consensos a nivell europeu rellevants en les polítiques locals, 
nacionals i europees. La Carta recomana portar a la pràctica dos principis per poder afrontar 
els problemes urbans de forma eficaç i col·laborat iva, els quals s'han de tenir en compte en 
la definició del plantejament del desenvolupament urbà en el futur: 

 
 
1) Major ús dels enfocaments relacionats amb la política integrada de desenvolupament 
urbà: 

• Creació i consolidació d'espai públics d'alta qualitat. 
• Modernització de les xarxes d'infraestructures i millora d'eficiència energètica. 
• Innovació proactiva i polítiques educatives. 
 

2) Especial atenció als barris menys afavorits dins el context global de la ciutat: 
• Recerca d'Estratègies per a la millora del medi ambient físic. 
• Enfortiment a nivell local de l'economia i la política del mercat laboral. 
• Educació proactiva i polítiques de formació per a nens i joves. 
• Foment d'un transport urbà eficient i assequible. 

 
A l'Agenda Territorial Europea (2011) s'apuntava que "les regions tenen diferents 
oportunitats per integrar-se en les estratègies d'adaptació i mitigació, en la reducció 
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i en l'ajust a un sistema socioeconòmic amb 
economia de baixes emissions de carboni ". 
 
Això és extensible a l'àmbit urbà ja que en la mateixa Agenda Territorial es reconeix la 
importància de les àrees metropolitanes i urbanes per al desenvolupament d'Europa i de les 
regions, emfatitzant la importància de la connexió de les àrees urbanes a través de xarxes. 
De la mateixa manera, recollia certs reptes en l'àmbit urbà com que "l'expansió urbana 
contribueix a nivells alts i insostenibles de consum d'energia" a més de reconèixer que la 
vulnerabilitat de les ciutats davant de pertorbacions exteriors (com per exemple, davant la 
pujada del preu dels combustibles fòssils) està estretament vinculada a les característiques 
territorials i a la importància del patrimoni local, que marcaran el grau d'impacte d'aquestes 
pertorbacions i també la capacitat de recuperació. Al mateix temps es exhortava a "aplicar 
l'enfocament integrat i multi-nivell per al desenvolupament urbà i les polítiques de 
regeneració", reconèixer l'àrea urbana funcional i treballar entre xarxes de ciutats. Per la 
seva banda, l'Agenda XXI constatar la capacitat de les ciutats per contribuir al 
desenvolupament sostenible, des d'una posició privilegiada per afavorir la participació, la 
concertació i la mobilització d'esforços i recursos. En aquesta mateixa línia, el Pacte dels 
Alcaldes part que els governs locals comparteixen la lluita contra l'escalfament global i que 
les àrees urbanes són responsables de més de la meitat de les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle associades a l'ús de l'energia en activitats humanes, per plantejar la necessitat 
d'elaborar i posar en marxa plans d'acció per a l'Energia Sostenible i mobilitzar la societat 
civil perquè participi en l'elaboració d'aquests plans 
 
És de capital importància tenir en compte que de cara al segle XXI el desenvolupament 
integral de les urbs només es pot concebre conjugant els tres elements d'Europa 2020, és a 
dir competitivitat, sostenibilitat i integració social. 
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Especial menció s'ha de fer també al Pacte dels Alcaldes, que pretén reunir els alcaldes de 
les ciutats més avantguardistes d'Europa en una xarxa permanent d'intercanvi d'informació 
per a l'aplicació de bones pràctiques amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica en 
l'entorn urbà. 
 
El Pacte d'Alcaldes és la resposta de les ciutats més actives front a l'escalfament global: un 
compromís formal per reduir les seves emissions de CO2 fins i tot més enllà de l'objectiu del 
20% establert per la UE. Mitjançant aquest Pacte, els governs locals i regionals, com 
l'Administració més properes a la ciutadania, comparteixen la responsabilitat de la lluita 
contra l'escalfament global amb els governs nacionals. Per a això es proposa la definició de 
Plans d'Acció, que englobin mesures i mecanismes relacionats, entre altres amb: 

 
• La planificació urbana, per aconseguir "ciutats compactes", més funcionals i 

sostenibles. 
• Mobilitat sostenible 
• Potenciació d'energies renovables 
• Teixit productiu i efectes ambientals de la indústria, agricultura pesca i ramaderia 

 
Les ciutats han estat reconegudes en la política de desenvolupament urbà de la Comissió 
Europea com a motors del creixement regional. És per això que l'aposta pel seu 
desenvolupament suposa una significativa contribució al creixement de les seves regions. 
La característica fonamental de les ciutats és la concentració de població i de les activitats 
econòmiques. Aquesta concentració productiva té efectes positius en l'especialització i en la 
productivitat de les àrees urbanes, però també ocasiona altres problemes com la 
contaminació, elevat cost del sòl urbà, el risc d'exclusió social, abandó i degradació d'àrees 
urbanes, etc. Les característiques comunes de les ciutats europees s'han recollit al llarg del 
temps en diversos estudis sent algunes de les principals característiques de les àrees 
urbanes europees les següents: 
 
• Espais generadors d'ocupació i riquesa.  
• Estructura productiva fortament marcada pel sector serveis.  
• Estructura urbana menys concentrada i més policèntrica. A la UE té gran importància les 

ciutats de mida mitjana on resideixen més del 60% de la població de la UE. Només un 
7% de la població viu en zones metropolitanes de més de 5 milions d'habitants. El 38% 
de la població europea viu en pobles i ciutats petits o mitjans (5000-100000 habitants). 

• Ciutats i governança. Les ciutats representen nuclis de coneixement on es concentren 
agents amb capacitat en la presa de decisions en l'àmbit públic i privat. Les àrees 
urbanes concentren Administracions Públiques, infraestructures estratègiques, són seus 
d'empreses, institucions econòmiques, socials, i polítiques. 

• Les ciutats com a lloc privilegiat on es poden dur a terme els objectius d'Europa 2020, ja 
que són el punt en què convergeixen els processos econòmics més avançats en 
capacitat creativa i d'innovació; els processos més intensius en consum d'energia i en 
emissió de contaminants, però també el lloc natural on es poden dur a terme les 
iniciatives que inverteixin aquesta situació i generin processos cada vegada més 
sostenibles; i el lloc on es genera un major nivell de riquesa, però també de marginació, 
amb la qual cosa es poden plantejar de forma natural polítiques creatives que augmentin 
la integració i la cohesió social. 

 
La recent crisi econòmica i financera ha afectat moltes ciutats europees, ha accelerat el 
procés de polarització i han posat a prova el model de desenvolupament urbà europeu. 
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La volatilitat dels negocis internacionals, durament experimentada per moltes ciutats amb la 
crisi, fa que les que depenen fortament de la inversió directa siguin vulnerables davant els 
canvis en competitivitat a nivell internacional. 
 
Entre les ciutats més vulnerables es troben les que depenen d'una base manufacturera 
monosectorial en declivi, ja que alhora que necessiten reestructurar i diversificar la seva 
base econòmica, han de fer front a l'èxode migratori, a la fugida del seu capital humà més 
qualificat i la pèrdua de recursos financers. 
 
Addicionalment, els efectes negatius de la crisi fiscal, amb les polítiques d'austeritat i la 
reducció dels pressupostos públics, juntament amb la creixent necessitat de despesa social, 
han sumit a moltes ciutats en una situació complicada. 
 
En relació amb el creixent nivell de desocupació a les ciutats, cal assenyalar que el model 
de creixement dominant en els últims anys ha dissociat el creixement econòmic de 
l'ocupació, cosa que ha provocat que un major percentatge de la població hagi quedat 
exclòs del mercat laboral o s'hagi vist obligada a acceptar llocs de treball no qualificats i de 
baixa remuneració. 
 
Les ciutats s'han caracteritzat tradicionalment per una menor segregació i polarització 
espacial i social. No obstant això, encara que el nivell de vida mitjà dels seus habitants ha 
augmentat amb el temps, comencen a aparèixer indicis no només de creixents disparitats en 
els ingressos, sinó també que els pobres cada vegada són més pobres. En alguns casos, la 
població local pateix un cúmul de desigualtats: habitatge precari, educació de mala qualitat, 
atur, i dificultats o incapacitat per accedir a alguns serveis (sanitat, transport, TIC). 
 
Hi ha una creixent segregació espacial a les ciutats que no només afecta les persones que 
viuen en condicions precàries, sinó també a aquells els ingressos han disminuït o que han 
d'afrontar un fort increment dels preus del mercat immobiliari. Aquest col·lectiu podria 
incloure, per exemple, a les persones que han perdut la feina, les famílies monoparentals i 
els jubilats, així com a un nombre cada vegada més gran de joves. 
 
L'augment del preu de l'habitatge ha provocat que per a moltes persones sigui cada vegada 
més difícil trobar un habitatge digne o assequible al barri on van créixer. 
 
En molts aspectes, les ciutats ofereixen solucions per portar una forma de vida més 
sostenible, alhora que ofereixen possibilitats d'ús del sòl més eficients. La seva densitat i 
compactació, per exemple, redueixen les necessitats energètiques de calefacció i mobilitat. 
Però aquesta densitat planteja qüestions importants sobre la capacitat del medi ambient per 
suportar la concentració de residus i la contaminació que genera.  
 
L'escassetat de sòl a les ciutats genera una pressió que desemboca en una expansió 
descontrolada fora dels centres urbans marcada pels preus en lloc de per consideracions 
mediambientals. 
 
La generació de residus comporta l'ús de terreny per a abocadors. La concentració de 
partícules fines en l'aire té efectes nocius per a la salut. La contaminació acústica s'amplifica 
causa de les concentracions d'activitats, especialment de transport, i l'ús de materials durs 
que reflecteixen el soroll, el que causa problemes de salut. 
 
El progressiu esgotament dels recursos naturals a nivell global genera una competència 
global pels recursos. El grau de competitivitat i vulnerabilitat de les ciutats europees en el 
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futur dependrà de la capacitat d'aquestes per passar a una manera de vida i una producció 
que requereixi un ús menys intensiu de l'energia i els recursos, amb una menor generació 
de deixalles i un major reciclatge.  
 
D'altra banda, a causa dels efectes de l'escalfament global, l'aigua ja comença a ser un 
recurs periòdicament escàs en moltes ciutats europees. 
 
2.2. Reptes de les àrees urbanes europees 
 
Com a conseqüència de la problemàtica descrita les ciutats s'enfronten als següents reptes: 

 
• El creixement de les ciutats ha donat lloc al fet que les unitats locals administratives ja 

no es corresponen amb l'àrea funcional de la ciutat a tots els nivells (físic. Social, 
econòmica, laboral, mediambiental, etc.). En aquest sentit es comencen a mesurar 
l'àrea morfològica urbana (continuïtat de l'espai construït) i l'àrea funcional urbana (que 
mesura el patró de mobilitat del mercat laboral de la ciutat). 

• Tradicionalment, les ciutats han absorbit feina i per tant població. Els canvis 
demogràfics a les ciutats europees són diversos, però un fenomen estès és la creixent 
presència d'immigrants, amb més o menys grau el que implica nous reptes com la 
gestió de la diversitat cultural.  

• La crisi ha impactat fortament en l'economia i en l'ocupació. Les ciutats han concentrat 
un major nombre d'ocupacions, fins i tot major que el seu nombre de residents, però la 
crisi han fet que les taxes d'atur tendeixin a ser majors en les ciutats. Aquest problema 
de desocupació no només se centra en persones amb baixa qualificació de sectors 
industrials sinó que també s'observa una escassetat d'oportunitats per a aquelles amb 
major qualificació (per exemple, joves universitaris). Això està provocant una fugida de 
talent de ciutats de mida mitjana o petites a ciutats capitals, i fins i tot d'altres estats 
membres. 

• Al mateix temps, la crisi ha augmentat la polarització social, amb majors diferències 
entre rendes, una disminució de la classe mitjana i una major pobresa en les classes 
més baixes. Això augmenta el risc d'exclusió social i al mateix temps una major 
conflictivitat. 

• Progressiu retorn al centre de persones d'elevat poder adquisitiu (moltes vegades és 
més la nova classe creativa que els antics habitants) i segregació espacial. S'observen 
dos processos oposats en algunes ciutats. En primer lloc el procés de "aburgesament" 
dels centres urbans encareix el preu de l'habitatge i desplaça a certs col·lectius de 
ciutadans a barris més perifèrics o en àrees periurbanes. En segon lloc, un declivi del 
centre històric que desplaça als habitants a altres zones de la ciutat o pròximes a 
aquesta. Ambdós processos han portat a un creixement desordenat de l'àrea urbana i 
una major pressió sobre el territori, generant una dispersió de la urbanització causant 
problemes com la pèrdua de sòl agrícola, major compactació del sòl, major 
vulnerabilitat davant catàstrofes naturals (inundacions), problemes en la dotació de 
serveis, entre d'altres. 

• Capacitat d'incidir en la lluita contra el canvi climàtic, ja que s'estima que les ciutats 
representen 2/3 de la demanda energètica final i generen el 70% de les emissions de 
CO2. És per això que impulsar mesures d'eficiència energètica i basar els models 
econòmics de les ciutats en models baixos en carboni és impactar positivament en la 
lluita contra el canvi climàtic global. 

• Presenten reptes específics relacionats amb problemàtiques vinculades a factors de la 
seva dimensió i nivells concentració, com la congestió de trànsit, contaminació 
acústica, lumínica i atmosfèrica, escassetat de sòl, problemes d'habitatge (límits a la 
nova construcció, alt preu dels habitatges, edificis antics, etc.), qualitat de l'aigua i 
subministrament elèctric. 
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• Les distàncies entre el centre de les ciutats i les seves àrees funcionals s'han convertit 
en problemes que s'han d'afrontar eficaçment a través del transport, i la dotació de 
serveis públics adequada que sigui accessible a tota la ciutadania. En aquest sentit, 
cada vegada és més important si cap l'impuls a les TIC a totes les escales, on els 
serveis públics digitals són un repte de futur. 

• Alhora, tots aquests problemes són oportunitats de creació de riquesa ja que generen 
noves activitats intensives en coneixement i per tant demandants de personal qualificat. 
Això a la vegada fa necessari generar processos de formació, que són també 
oportunitats d'ocupació per als habitants. I en aquest marc es dóna també la possibilitat 
de generar noves empreses innovadores. 

 
2.3. Factors a considerar en l’àmbit de la sostenib ilitat 
 
En el moment d’implantar la estratègia i abordar les accions cap uns pobles i ciutats més 
sotenibles s’hauran de tenir en compte una sèrie de factors i dades de cada poble/ciutat per 
mesurar quines són les accions prioritàries a abordar en cada cas. 
 
Aquest factors son: 

 
- Població  
- Extensió urbana / extensió municipi  
- Nombre de Ocupats  
- Nombre de persones en atur  
- Nombre de persones sense feina, ni subsidi d'atur p erò amb prestacions socials  
- Nombre de famílies amb tots els seus integrants a l 'atur  
- Nombre de comerços / autònoms  
- Nombre d'empreses amb <10 treballadors  
- Nombre d'empreses amb> 10 treballadors i <100 treba lladors  
- Nombre d'empreses amb> 100 treballadors  
- Renda mitjana de la població  
- Emissions de gasos CO2  
- Consumeix energètic total.  
- Consum energètic establiments públics  
- Volum de residus en recollida selectiva i residus s òlids urbans  
- Nombre de vehicles  
- KM. recorreguts pel transport públic  
- Nombre de viatgers amb transport públic.  
- Ús de mobilitat alternativa (bicicletes)  
- Nombre d'habitatges  
- Nombre d'ocupants mitjà per habitatge  
- Nombre d'habitatges buits  
- Piràmide d'edat (comparativa 1990/2014)  
- Taxa d'Immigració  

 
3. ANÀLISI SITUACIÓ ACTUAL 
 
Donada la diversitat de la tipologia de pobles i ciutats de la província de Barcelona serà 
necessari analitzar per ciutats o comarques els corresponent plans d’actuació local i 
l’evolució del seus resultats, de totes formes a títol d’avançament caldrà desplegar per 
ciutats majors de 25.000 habitants, per capitals de comarca i per comarques uns plans 
d’actuació municipal que han de contemplar: 
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3.1 Pla d’Actuació local 2015-2020 
 
3.1.1 Definició 
 
Vivim moments difícils, molt difícils. Uns temps marcats per una crisi social i econòmica que 
feia dècades que no  coneixíem. Davant d’aquesta situació, el Govern local vol apostar per 
la col·laboració entre el món privat i el món públic, per donar suport a les empreses i els 
emprenedors, per facilitar des de l’administració local les gestions que siguin necessàries 
per donar impuls al sector econòmic. Només amb aquesta complicitat, amb aquesta 
cooperació pública–privada serà possible. 
 
Aquesta complicitat en els temes econòmics va acompanyada per una aposta molt ferma en 
el sector públic com a garantia dels drets i deures de la ciutadania, una aposta per la 
societat, per una (ciutat, poble o comarca) justa, responsable i solidària que prefereix 
l’esforç i el treball, que és capaç d’incloure totes les idees i les opinions i en la qual prima el 
diàleg i la col·laboració; tenim present que els eixos d’una societat madura són l’educació, la 
cultura i els valors morals. 
 
El Pla d’Actuació Local ha de fer especial incidència en l’activitat econòmica, s’ha de 
generar  una activitat econòmica pròpia, competitiva, potent i important, que sigui 
generadora d’ocupació i de benestar per a les famílies i les persones.  
 
És fonamental desenvolupar una política econòmica orientada a la indústria perquè continua 
sent una de les principals font de riquesa; al comerç, trobant un equilibri en totes les seves 
formes; al turisme, perquè és un dels principals sectors de creixement de les economies 
actuals; a l’agricultura perquè continua sent una font d’equilibri territorial i generadora de 
riquesa. Tot això s’ha de fer aprofitant al màxim les oportunitats que ens donen les noves 
tecnologies. 
 
El Pla d’Actuació Local ha de posar especial èmfasi en les polítiques relacionades amb 
l’ocupació, i aquesta ha d’ésser una de les principals prioritats, una ocupació que volem que 
sigui de qualitat i estable. Per això també cal apostar per l’educació i el coneixement, que 
són pilars bàsics d’una societat avançada. 
 
Calen pobles i ciutats amb un model de creixement sostenible, un model de 
desenvolupament que integri el creixement econòmic, el progrés social i la protecció del 
medi ambient, que es dotin d’una xarxa d’infraestructures com a instrument bàsic per a 
l’equilibri i el seu desenvolupament econòmic i social. 
 
Una altra de les prioritats ha d’ésser tenir una xarxa de serveis a les persones diversa, de 
qualitat i que doni resposta a totes les seves necessitats perquè necessitem pobles i ciutats 
socialment cohesionats, conscients dels drets i dels deures i que facin seves actituds com la 
tenacitat, la superació, el sacrifici i el treball en equip. 
 
Cal reformar i modernitzar els Ens Locals per convertir-los en Administracions Públiques 
ben gestionades, sanejades i al servei de tots els ciutadans i ciutadanes. Un Ens Locals que 
tinguin com a valors la transparència i l’eficàcia, que aprofitin al màxim els seus recursos. 
Amb una bona gestió es pot afrontar aquesta difícil etapa seguint prestant els serveis 
necessaris. Es fa necessari implantar una gestió basada en l’excel·lència, en programes de 
treball ben definits i en aconseguir el millor encaix entre els treballadors i treballadores 
municipals i les tasques que realitzen. 
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Les Administracions Locals han d’ésser un exemple de responsabilitat social, per protegir, 
respectar i implicar-se, més enllà del que marquen lleis i normes, en la defensa dels drets 
humans, dels drets laborals, en el control del subministrament, de la subcontractació, del 
medi ambient i de la corrupció. 
 
Els Ens Locals han d’apostar per implicar tota la ciutadania. Han de fer un plantejament 
participatiu, involucrant tots els actors socials perquè són la clau de l’èxit d’aquest projecte. 
Han de  construir consensos amb la societat civil, difondre al màxim i fer arribar la 
informació perquè tothom qui vulgui conegui i es pugui formar la seva opinió. 
 
Tenim el convenciment, la confiança i la il·lusió que junts, els Ens Locals i la  societat civil, 
faran realitat totes aquestes propostes que els pobles i ciutats de la província de Barcelona 
necessiten per fer front als seus reptes, tant presents com futurs. Volem uns pobles i ciutats 
segurs de sí mateix, del que és avui i del que volen ser demà.  
 
3.1.2.  Una proposta de valors 
 
Els Ens Locals han de  donar resposta a les necessitats de la ciutadania potenciant i 
millorant els serveis i programes a les persones, fent l’esforç que calgui per fomentar la 
promoció econòmica del poble/ciutat, garantint un creixement urbanístic equilibrat i 
sostenible, millorant l’entorn urbà i fent-ho des d’una gestió municipal transparent, eficient i 
cercant l’excel·lència. 
 
Per aquestes raons, han de posar a l’abast de tota la ciutadania el Pla d’Actuació Local 
(PAL). Un document que representi el compromís dels  governs davant els ciutadans i 
ciutadanes per al període 2015–2020. 
 
Aquest document ha d’ésser  el resultat de què farem, per què ho farem, per a qui ho farem, 
amb qui ho farem i com ho farem. Un document que doni resposta a les necessitats i a les 
inquietuds que en aquests moments tenen els pobles/ciutats i els seus habitants i que té 
l’objectiu final de millorar la seva qualitat de vida. 
 
El PAL és un document estratègic, un instrument de planificació que defineix quins són els 
objectius, les línies a seguir, les intencions i les accions més rellevants que configuraran 
l’acció dels Governs Locals posant un èmfasi especial en l’àmbit de la sostenibilitat 
econòmica, en la cohesió social i en l’equilibri territorial. 
 
Però també cal  donar especial rellevància a com ho farem, quins valors ens mouran en la 
realització de les accions o en el disseny de les línies i programes a desenvolupar. 
 
Ha d’ésser una aposta per posar en valor el compromís irrenunciable amb el nostre país i 
amb les persones. Aquest compromís s’ha de fer present posant en relleu una nova manera 
de fer, mostrant una manera de ser diferent. Així, s’ha de treballar  amb transparència, amb 
proximitat, amb austeritat, potenciant la cultura de l’esforç, la creativitat, la innovació, 
l’emprenedoria, el coneixement... I aquests valors, aquesta forma de fer, marcaran el nostre 
treball dia a dia, seran la nostra senya d’identitat. 
 
Cal apostar pel consens, pel diàleg, pel debat, per la implicació de tothom en aquest 
projecte comú que és el poble/la ciutat. Assumint el lideratge, assumint la responsabilitat de 
fer-ho sumant, incorporant, afegint, integrant perquè ningú se senti exclòs en aquest 
projecte engrescador que és participar en la millora del poble/la ciutat. 
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    3.1.3 Objectius del Pla d’actuació Local(PAL) 
 

Els corresponents PAL han de respondre a una sèrie d’objectius entre d’ells: 
 

1. Ser un poble/ciutat socialment cohesionada, generadora de valors i respectuosa amb la 
diversitat. Un poble/ciutat generadora de serveis a les persones, prestant especial 
atenció als infants, els joves i la gent gran. 

 
Un poble/ciutat cohesionada i propera. 

 
2. Potenciar totes les oportunitats que el poble/ciutat ofereix per generar riquesa i llocs de 

treball. 
 

Un poble/ciutat pròspera i competitiva. 
 
3. Treballar per tenir uns serveis sanitaris de qualitat. 

 
Un poble/ciutat amb una sanitat pública de qualitat. 

 
4. Fer del poble/ciutat un àmbit de  referència  en  l’àmbit  de  l’ensenyament, el 

coneixement i la innovació. 
 

Un poble/ciutat per l’educació. 
 

5. Garantir un creixement urbanístic equilibrat i sostenible i realitzar intervencions a l’entorn 
urbà que en millorin la funcionalitat i l’estètica i solucionin els problemes de mobilitat que 
pateix la ciutat. 

 
Un poble/ciutat equilibrada i sostenible. 

 
6. Potenciar la cultura i el patrimoni com a element identitari i de dinamització econòmica. 
 
Un poble/ciutat amb identitat cultural. 

 
7. Garantir que el poble/ciutat sigui segura i de convivència. 

 
Un poble/ciutat segura, cívica i tolerant. 
 
8. Potenciar l’esport perquè esdevingui un moviment social transmissor de valors, lleure i 

salut. 
 

Un poble/ciutat esportiva. 
 

9. Construir una administració moderna, accessible i propera a la ciutadania, de qualitat i 
eficient, basada en la transparència i en criteris de responsabilitat social. 
 

Un poble/ciutat amb una administració moderna i propera a la ciutadania. 
 

10. Exercir la capitalitat i potenciar la posició estratègica de la ciutat en el territori i el conjunt 
del país. 
 

Un poble/ciutat que exerceix capitalitat. 
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Aquests Objectius es concreten en un seguit d’actuacions referides (a tall d’exemple) a: 
 
Serveis a les persones 

 
1. Serveis socials, Salut i Convivència 
2. Equitat, Gent gran, Infància i Adolescència 
3. Joventut 
4. Esports 
5. Participació ciutadana i qualitat democràtica 
6. Xarxa de Centres Cívics i equipaments municipals 
7. Les entitats i les associacions 
8. Cooperació i solidaritat 
9. Agermanaments 
10.  Seguretat i protecció ciutadana 

 
Societat del coneixement 

 
1. Ensenyament 
2. Formació per a l’ocupació 
3. Escoles municipals 
4. Tecnologies de la informació 

 
Promoció de la ciutat, Cultura i Comunicació 

 
1. Promoció econòmica 
2. Cultura 
3. Comunicació 

 
Serveis a la ciutat i Medi ambient 

 
1. Manteniment de ciutat 
2. Via pública i mobilitat 
3. Urbanisme i obres 
4. Oficina Local Habitatge 
5. Llicències urbanístiques, d’activitats, disciplina urbanística 
6. Actuacions al Nucli Antic 
7. Medi ambient 

 
Organització municipal i Hisenda 

 
1. Oficina d’Atenció Ciutadana 
2. Responsabilitat social corporativa 
3. Organització interna i Recursos humans 
4. Hisenda, contractació, tributació i taxes 
 
3.1.4  Serveis a la ciutat i Medi Ambient 
 
Hem insistit que volíem un poble/ ciutat que apostés per la qualitat de vida de les persones, 
que treballés per la inclusió i la cohesió social. Aquesta aposta per les persones va 
íntimament lligada  a un model de poble/ciutat que integri el creixement econòmic, l’avanç 
social i la protecció del medi ambient; un model que ha de garantir la qualitat de vida dels 
seus ciutadans i ciutadanes i la defensa de l’economia productiva. 
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Aquesta  aposta  de  ciutat  va  més  enllà  de polítiques sectorials, restrictives o d’un àmbit 
d’actuació; és un compromís de tothom i necessita un ampli consens social i que tots els 
àmbits implicats treballin conjuntament per aquest objectiu comú. Perquè ha de ser un 
model que permeti a les generacions futures poder seguir vivint amb la qualitat i la dignitat 
amb què ho hem fet nosaltres. 
 
Tenim diferents reptes, i per això cal abordar un dels principals problemes que té la nostra 
societat: l’accés a l’habitatge. Poder accedir a un habitatge és una necessitat, una prioritat i 
un dret que té tothom, per això, les administracions públiques hem de vetllar perquè sigui 
factible. És cert que s’han fet esforços, però cal continuar i esmerçar el treball que calgui per 
assolir-ho. 
 
Hem de tenir molt present que un poble/ciutat també s’ha de dotar d’una xarxa 
d’infraestructures internes i externes adequades perquè són un element essencial en la 
vertebració de l’equilibri territorial i la cohesió social. S’ha de treballar per seguir millorant les 
infraestructures, però també per tenir un poble/ciutat on l’espai públic i el mobiliari urbà 
estigui en bones condicions i que no pateixi degradació, ja que una bona qualitat de l’espai 
públic i de relació és fonamental per a la cohesió social. 
 
Pel que fa al medi ambient hem de tenir molt present que les polítiques mediambientals han 
de ser transversals i posarem especial atenció en àmbits, entre d’altres, com el medi natural, 
el cicle de l’aigua, els residus, la mobilitat, l’energia, els sorolls, i sempre amb criteris de 
sostenibilitat. 
 
Manteniment de la ciutat  
 
Hem d’assegurar que el poble/ciutat on l’espai públic, les infraestructures i el mobiliari urbà 
estiguin en bones condicions i que no pateixi degradació, perquè la qualitat de l’espai públic 
i de relació és fonamental per a la cohesió social del poble/ciutat. L’espai públic és de tots i 
totes i el compromís de la ciutadania i el comportament cívic són necessaris per construir 
una ciutat compartida amb drets i deures. 

 
• Revisar i modificar les normatives actuals. 
• Mantenir l’espai públic. 
• Millorar els serveis destinats al manteniment de l’espai públic. 
• Promoure la disminució dels residus i facilitar-ne la separació. 

 
Via pública i mobilitat  
 
Hem d’aconseguir un poble/ciutat endreçada i prestar especial atenció a les polítiques que 
millorin els serveis municipals implicats. Hem de fer que la mobilitat respongui als criteris de 
seguretat, sostenibilitat i accessibilitat. Cal tenir un poble/ciutat amb un transport públic de 
qualitat (a on calgui) i que sigui impulsora d’accions que fomentin l’ús dels mitjans de 
transport sostenibles. 
 
Avançarem cap a polítiques que potenciïn aquest model de transport més sostenible 
ambientalment, un model que implica tothom, ciutadania i govern. 

 
• Revisar i adequar ordenances i normatives. 
• Millorar el transport públic i promoure els transports sostenibles. 
• Millorar la mobilitat a la ciutat. 
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Urbanisme i obres  
 
Cal un model de poble/ciutat que sigui sostenible i que incorpori les diferents funcionalitats. 
Amb un urbanisme que tingui com a prioritat la cohesió social, que faciliti ser un poble/ciutat 
viva i que respecti la diversitat i els seus trets d’identitat. 
 
• Exercir les competències urbanístiques en el sentit de flexibilitzar i potenciar el 

desenvolupament econòmic. 
• Millorar l’espai públic. 
• Vetllar pel patrimoni arquitectònic i la qualitat arquitectònica. 
• Fer microactuacions estratègiques. 
• Vetllar per la qualitat de l’obra pública. 

 
Habitatge  
 
L’habitatge juga un paper molt important en el cicle vital de les persones i en el 
desenvolupament de tots els seus drets de ciutadania. En els darrers anys, s’han produït 
dos fenòmens molt vinculats entre sí, que fan que l’habitatge esdevingui un àmbit 
fonamental en l’actuació pública local: d’una banda, les creixents dificultats per accedir a un 
habitatge digne i a un preu assequible per bona part de la ciutadania; i d’altra, l’increment de 
casos de pèrdua de l’habitatge, per desnonaments i execucions hipotecàries, sovint a causa 
del sobreendeutament de les famílies. 
 
És per aquest motiu que cal fer una política municipal d’habitatge que sigui enèrgica, 
proactiva i que vagi més enllà d’actuacions puntuals, perquè hem d’afrontar amb eficàcia i 
coherència aquesta problemàtica social. 
 
S’han de fer polítiques actives per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de mantenir 
els seus habitatges en bon estat de conservació, i evitar riscos innecessaris i costoses 
despeses, oferir tots els serveis i tràmits disponibles perquè tothom qui ho necessiti disposi 
d’un espai al seu municipi on adreçar-se per qualsevol matèria relacionada amb el seu 
habitatge. 
 
• Fer o adaptar un Pla Local de l’Habitatge. 
• Promoure l’accés a l’habitatge i oferir a la ciutadania tots els tràmits reglats en matèria 

d’habitatge. 
• Potenciar la rehabilitació d’habitatges. 
• Conèixer el parc d’habitatges existent per dinamitzar i potenciar-ne l’accés. 

 
Llicències urbanístiques, d’activitats, disciplina urbanística  
 
S’ha de fer una política de seguiment per garantir que les obres que es realitzen compleixin 
amb la normativa que els és d’aplicació, a efectes de garantir la seguretat i la qualitat 
arquitectònica. Comprovarem el compliment de les normes tècniques establertes per a les 
activitats, per garantir un funcionament segur de les seves instal·lacions, vetllant per fer 
compatible l’activitat amb el desenvolupament habitual de la nostra ciutat. 
 
Pel que fa a les actuacions de disciplina urbanística, desplegarem un seguit d’actuacions 
per garantir que les construccions s’ajustin a la normativa i evitar el creixement 
d’agrupacions d’habitatges en zones agrícoles i sòls protegits paisatgísticament. 
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• Agilitar els tràmits municipals per generar activitat econòmica. 
• Vetllar per la qualitat de l’espai públic. 
• Desplegar una disciplina urbanística en les zones periurbanes. 

 
Actuacions al Nucli Antic (a on siguin necessàries)  
 
Posar en valor les polítiques d’actuació al Nucli Antic que revaloritzen la seva identitat 
i el seu patrimoni històric, lluitant contra la degradació urbanística i socioeconòmica, 
adequant-lo a les necessitats de la població resident, millorant i adaptant les 
infraestructures i equipaments, incrementant l'atractiu com a lloc de residència, 
d’activitat econòmica i cultural, al servei dels veïns i de tota la població. 
 
Medi ambient  
 
Es imprescindible dur a terme una política transversal i dirigir les actuacions en medi 
ambient als àmbits d’entorn natural, indústria i empresa, cicle de l’aigua, residus, 
atmosfera, mobilitat, energia, sorolls i vibracions, i horts urbans i ecològics, amb 
criteris de sostenibilitat. 
 
Utilitzar totes les eines creades en l’àmbit municipal i comarcal i crear-ne de noves si 
així ho recomanés el desenvolupament de les necessitats de regulació i acció 
ambiental. 
 
Informar adequadament la ciutadania en matèria de medi ambient, i portar a terme els 
programes d’educació i formació ambiental escaients per a una justa comprensió i 
aplicació de la política ambiental a la ciutat. 
 
Índex d’actuacions necessàries:  
 
Preservar el medi natural  
Vetllar per l’estalvi energètic. 
Potenciar l’educació ambiental. 
Potenciar la mobilitat sostenible. 
Vetllar pel medi natural. 
Realitzar campanyes de bones pràctiques ciutadanes en recollida 
selectiva i residus sòlids urbans. 
Potenciar els mercats sostenibles. 
Potenciar la gestió del Pla de camins de la xarxa bàsica de prevenció 
d’incendis. 
Fomentar  polítiques  de  sensibilització  i  control  dels  cens  per  a  
animals  domèstics  de companyia. 
 
Com a punt final d’aquest anàlisi, cal fer en cada poble/ciutat un diagrama de tipus 
DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats), seguint el model general que 
s’ha fet a nivell global i que ha de servir com índex o eina de valoració, aplicant-hi les 
especificitats de cada poble/ciutat/comarca. 
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DEBILITATS AMENACES 

• Les estructures administratives locals no estan d'acord 
amb el que representen avui dia les ciutats tant 
morfològicament com funcionalment, i per això no 
tenen competències completes per incidir sobre els 
reptes de les mateixes. 

• L'envelliment poblacional, a causa de baixes taxes de 
fecunditat i de natalitat acompanyades d'una major 
esperança de vida, és un problema generalitzat, que 
deriva en una major demanda de serveis públics 
(salut, dependència, socials, etc.) i en una menor 
població activa. 

• El creixement demogràfic de les ciutats és dispar. 
Algunes ciutats aconsegueixen créixer lleument 
gràcies al flux d'immigrants que s'assenten 
principalment a les ciutats, a causa d'una major 
presència de comunitats d'acollida del mateix país. 

• La incidència de la crisi en els diferents àmbits social, 
econòmic i polític s'accentua a les ciutats. 

• A nivell productiu, la crisi ha afectat a indústries 
tradicionals, el sector de la construcció i al sector 
financer que ha deixat a l'atur a un important nombre 
de persones sense qualificació, però que en el cas de 
les ciutats també a un important nombre de persones 
amb alta qualificació. Fins i tot en alguns estats 
membres, la desocupació està arribant també al 
personal de l'administració pública, afectant en major 
mesura aquelles ciutats amb important dotació 
d'institucions i governs a diferents nivells (ciutats 
capitals).  

• La polarització de la societat és encara més gran en 
les ciutats, amb majors col·lectius en risc d'exclusió 
social i efectes sobre la ciutat en la mesura que també 
implica una segregació espacial. 

• Aquests canvis derivats de la crisi deixen la seva 
empremta en l'arquitectura i la morfologia de la ciutat, 
reduint el seu potencial de desenvolupament i 
rendiment. Espais urbans abandonats on ha cessat 
l'activitat industrial, molts d'ells contaminats. Centres 
de negocis amb una ocupació mitjana o baixa. 
Centres històrics en declivi o àrees periurbanes mal 
dissenyades amb impactes en un ús poc eficient del 
sòl i problemes en la dotació de serveis, en el 
transport i una major vulnerabilitat davant factors 
meteorològics (inundacions).  

• Les ciutats generen i concentren problemes de 
contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica i això té 
efectes adversos en la salut de la població de les 
ciutats i també altres problemes relacionats amb els 
recursos naturals com l'abastament d'aigua potable 

• Les ciutats són nuclis de gran consum energètic, a 
més d'altres recursos naturals. Les àrees urbanes 
demanen una important quantitat d'energia provinent 
de combustibles fòssils molt vinculats amb les 
necessitats de transport i dels edificis. 

• La crisi ha fet que els seus efectes adversos també es 
concentrin a les ciutats (desocupació, cessament 
d'activitat d'empreses, persones en risc d'exclusió, 
etc.).  

• Risc que si no es prenen les mesures adequades per 
afavorir la seva inclusió, es generin bosses cròniques 
de pobresa que portin a processos d'exclusió 
permanent a certs grups socials 

• Problemes de salut pública derivats de la 
contaminació que es concentra en les ciutats i una 
major vulnerabilitat davant riscos mediambientals i 
catàstrofes naturals (inundacions, proveïment d'aigua 
potable, etc.).  

• Creixent conflictivitat social i menys cohesió social a 
les ciutats.  

• Crisi de governança a les administracions públiques 
derivada dels efectes de les mesures d'ajust 
realitzades i també dels casos de corrupció amb un 
major qüestionament sobre la funció de certes 
institucions i la representativitat dels estaments 
polítics.  

• Gran dependència energètica exterior i vulnerabilitat 
davant la pujada del preu de combustibles fòssils i un 
altre tipus de xocs externs com el sostre del petroli. 
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FORTALESES OPORTUNITATS 
• El nombre mitjà dels pobles/ciutats els permet ser més 

flexibles per adaptar-se a les necessitats de la 
sostenibilitat, amb una major capacitat d'impacte de les 
seves mesures. 

• Les ciutats són la seu de moltes de les activitats que 
generen major valor afegit. 

• A les ciutats resideix bon nombre de les institucions i 
estructures que són essencials per a generar processos 
d'innovació i de creativitat. 

• Les ciutats contribueixen a través de la contaminació al 
canvi climàtic, però és per això que impulsar mesures 
que donin suport a l'economia urbana baixa en carboni, 
així com altres vinculades a la gestió de recursos 
naturals, els dota d'una millor posició per contribuir de 
manera efectiva a la lluita contra el canvi climàtic.  

• Donar suport a la recuperació de les ciutats és 
contribuir a la recuperació de les regions europees. 
Aquesta recuperació ha d'estar en consonància amb 
les prioritats establertes en l'Estratègia Europa 2020 
(creixement intel·ligent, integrador i sostenible).  

• Les ciutats constitueixen autèntics living labs per a la 
innovació social i l'impuls a l'economia local (incloent la 
de les zones rurals de l'entorn). 

• Dins de la proposta per al reglament del FEDER per al 
període 2014-2020, s'inclou una assignació obligatòria del 
5% dels recursos FEDER per al desenvolupament urbà 
sostenible i una dotació màxima del 0,2% del finançament 
anual a accions innovadores en l'àmbit del 
desenvolupament urbà sostenible.  

• També cal destacar que es preveu una dotació addicional 
per a regions ultra perifèriques i poc poblades, el paper de 
les ciutats en aquests entorns és encara de major 
importància.  

• En l'economia del coneixement les ciutats són el lloc 
natural on es desenvolupen les activitats creatives i es 
generen nous negocis inserits de forma natural en xarxes 
globals. 

• Aquestes activitats són capaços de generar nous llocs de 
treball d'alta qualitat i a més també una demanda 
sostinguda d'altres activitats de serveis també 
generadores d'ocupació. Des d'aquesta perspectiva s'ha 
de destacar la gran capacitat de crear nous ocupació que 
té totes les activitats lligades a l'economia verda. 

• En el període 2014-2020, la UE donarà suport projectes 
transfronterers en matèria d'energia, transport i 
tecnologies de la informació. Això pot contemplar-se en 
les estratègies sostenibles de desenvolupament urbà 
integrat d'aquelles ciutats que es troben en les regions 
frontereres, ja siguin externes o internes.  

• El desenvolupament d'enfocaments integrats permetrà 
afrontar els reptes de les ciutats de manera conjunta, 
holística i coherent, incidint des dels barris fins a les àrees 
periurbanes o metropolitanes, on és de gran importància 
el lideratge de les comunitats locals. 

• La consideració àmplia de les àrees urbanes, com barris, 
districtes, ciutat i entorn, i fins i tot grups de ciutats obre un 
camp de possibilitats per millorar l'impacte de les 
actuacions urbanes sostenibles integrades. 

• Les TIC com a tecnologies transversals en el 
desenvolupament de les ciutats intel·ligents. El 
desenvolupament d'e-serveis públics pot millorar l'eficàcia 
i eficiència de la dotació de serveis a la ciutadania. 

• Orientar el desenvolupament tecnològic de les ciutats als 
seus reptes urbans, i utilitzar la intel·ligència col·lectiva 
dels seus ciutadans poden donar lloc a tecnologies i 
innovacions coherents, eficaces i adaptades als reptes 
urbans. 

• La recuperació de la confiança i la creença del valor de les 
institucions és peça clau per forjar un capital social urbà 
que contribueixi al desenvolupament sostenible de les 
ciutats i generador de noves propostes de valor, també a 
nivell del emprenedoria.  

• Ampli marge de maniobra dels pobles/ciutats, en la 
posada en marxa actuacions que millorin els nivells 
d'estalvi energètic i eficiència energètica. 

• Donar suport al desplegament de models de 
desenvolupament urbans baixos en carboni, i actuacions 
integrades de mobilitat sostenible que reverteixin la 
situació de dependència i vulnerabilitat energètica exterior. 
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4. OBJECTIUS DE L’ESTRATÈGIA 
 
Com a principis generals d'aquesta Estratègia s'assumeixen els principis d'austeritat; 
ecoeficiència i optimització dels recursos; equitat; solidaritat inter i intraterritorial i social, 
present i futura; precaució davant els canvis irreversibles; integració dels requeriments de 
conservació, ús sostenible, millora i restauració del patrimoni cultural i natural, la 
biodiversitat i el paisatge en les polítiques urbanes; així com el principi de garantia 
d'informació i participació dels ciutadans en el disseny i execució de les polítiques públiques. 
 
Les accions integrades en els territoris urbans són un factor clau per assolir els objectius de 
l'Estratègia Europa 2020, per al desenvolupament territorial d'Europa i, en conseqüència, 
per a la Política de Cohesió del període 2014-2020 orientada al creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador .  
 
Les zones urbanes també constitueixen territoris complexos en els quals poden identificar 
importants i molt diversos reptes: accessibilitat, infraestructures físiques, dificultats 
econòmiques i socials, bosses de pobresa, fenòmens d'exclusió, contaminació, etc.  
 
A Espanya s'ha produït una veritable explosió urbana en les últimes dècades, els efectes la 
generalització dels models urbans dispersos i no integrats. 
 
Aquest model insostenible de creixement urbà ha afavorit un increment notable del consum 
de recursos materials i energètics, molt per sobre de l'augment dels nivells efectius de 
desenvolupament real, que ha comportat l'empitjorament d'alguns components bàsics de la 
qualitat de vida urbana (congestió, contaminació de l'aire, de les aigües, soroll, etc.).  
 
Més recentment, l'esclat de la 'bombolla immobiliària'-i financera-, ha generat una manca de 
solvència i liquiditat global al conjunt de l'economia i desencadenat una profunda crisi 
sistèmica que està resultant especialment intensa a Espanya en termes d'ocupació.  
 
Després d'haver posat clarament de manifest els importants desequilibris estructurals del 
model de creixement recent, les ciutats espanyoles tenen l'oportunitat històrica de reorientar 
cap a la recerca d'una major sostenibilitat en les seves tres dimensions: social, ambiental i 
econòmica. 
  
4.1 Marc estratègic 
 
La Carta de Leipzig sobre ciutats europees sostenibles recomana portar a la pràctica dos 
principis per poder afrontar els problemes urbans de forma eficaç i col·laborat iva, els quals 
s'han tingut en compte en la definició del plantejament del desenvolupament urbà a 
Espanya per al pròxim període: 

 
1) Major ús dels enfocaments relacionats amb la política integrada de desenvolupament 
urbà:  
  • Creació i consolidació d'espai públics d'alta qualitat.  
  • Modernització de les xarxes d'infraestructures i millora d'eficiència   

   energètica.  
  • Innovació proactiva i polítiques educatives.  

 
2) Especial atenció als barris menys afavorits dins el context global de la ciutat:  
  • Recerca d'Estratègies per a la millora del medi ambient físic.  
       • Enfortiment a nivell local de l'economia i la política del mercat laboral.  
  • Educació proactiva i polítiques de formació per a nens i joves.  
  • Foment d'un transport urbà eficient i assequible. 
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L’informe “Ciudades del Mañana” (DG de Política Regional y Urbana. “Ciudades del 
mañana.  Retos, visiones y caminos a seguir”) posa en relleu "l'oportunitat que representa el 
paper clau que les ciutats poden exercir en l'assoliment dels objectius de la UE, i 
especialment en l'aplicació de l'Estratègia Europa 2020". Una de les principals conclusions 
d'aquest document és que: 

 
"Les ciutats tenen un paper crucial com a motors de l'economia, com a llocs de 
connectivitat, creativitat i innovació, i com a centres de serveis per les seves àrees 
circumdants. A causa de la seva densitat, les ciutats ofereixen un enorme potencial per a 
l'estalvi d'energia i l'avanç cap a una economia neutra en carboni. Les ciutats són, però, 
també llocs on es concentren problemes com l'atur, la segregació i la pobresa. Les 
ciutats són, per tant, essencials per a l'èxit de la implementació de l'Estratègia Europa 
2020 " 

 
Es pot destacar l'Estratègia Espanyola de Sostenibilitat Urbana i Local (Ministeri 
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient) que recull els principis generals i els objectius per 
àmbits temàtics per impulsar la sostenibilitat urbana i local, a la vegada descriu les directrius 
per àmbits temàtics específics i apunta a una sèrie d'eines d'interès en el marc de 
l'Estratègia. 
 
A l'hora de definir les actuacions que es duran a terme per promoure els processos integrats 
de desenvolupament urbà per al període 2014-2020 és important prendre en consideració 
l'experiència de les ciutats espanyoles en els programes Urban i en la Iniciativa Comunitària 
URBANA, sobretot per tenir en compte els enfocaments que van obtenir bons resultats i les 
formes de participació i gestió que ho van permetre. 

 
És de capital importància tenir en compte, tal com es planteja de forma insistent per la 
Comissió, que de cara al segle XXI el desenvolupament integral de les urbs només es pot 
concebre conjugant els tres elements d'Europa 2020, és a dir competitivitat, sostenibilitat i 
integració social. 
 
En el nou període de programació 2014-2020, les ciutats adquireixen un paper reforçat en 
l'àmbit de la Política de Cohesió. Alguns dels aspectes clau són els següents: 
� La Comissió Europea vol reforçar el paper de les ciutats en la Política de Cohesió , i per 

a això proposa la definició d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible 
integrades d'acord amb les actuacions recolzades en l'àmbit dels Fons FEDER i FSE 
fonamentalment. 

� El reglament del FEDER per al període 2014-2020 , preveu una assignació obligatòria 
mínima del 5% dels recursos d'aquest Fons per al desenvolupament urbà sostenible i 
una dotació màxima del 0,2% del finançament anual a accions innovadores en l'àmbit 
del desenvolupament urbà sostenible . 

� S'han de definir els principis per a la selecció de les zones urbanes en què es posaran 
en pràctica mesures integrades per al desenvolupament urbà sostenible i una 
assignació anual indicativa per a aquestes mesures a nivell nacional 

� Els estats membres han de formar associacions amb autoritats regionals , locals i 
urbanes i implicar-les en tot el procés des del disseny fins a l'avaluació Per a la 
identificació de les àrees urbanes es tindran en consideració àrees geogràfiques 
diverses ( barris , centre ciutat , àmbit metropolità , unitats subregionals, diferents 
tipologies urbanes , etc. ) . A més també es podrà contemplar la cooperació entre 
unitats geogràfiques independents , incloent en l'àmbit transfronterer (exemple una 
xarxa de ciutats ) . Com a forma d'intervenció es tindran en compte les possibilitats que 
obren intervencions de diferents Objectius Temàtics , la combinació de diferents Fons , 
així com l'instrument d'Inversió Territorial Integrada . 
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4.2  Context general europeu 
 
Les característiques comunes de les ciutats europees s'han recollit al llarg del temps en 
diversos estudis sent algunes de les principals característiques de les àrees urbanes 
europees les següents: 
� Espais generadors d'ocupació i riquesa . Les ciutats europees amb més d'un milió 

d'habitants generen un 20 % més del PIB que la mitjana de la Unió Europea , i un 40 % 
més que la mitjana dels seus països . 

� Estructura productiva fortament marcada pel sector serveis. En ciutats capitals com 
Madrid , París , Berlín i Roma el sector serveis absorbeix més del 80 % de l'ocupació.. 

� Estructura urbana menys concentrada i més policèntrica que als EUA o a la Xina . A la 
UE té gran importància les ciutats mitjanes on resideixen més del 60 % de la població 
de la UE . Només un 7% de la població viu en zones metropolitanes de més de 5 
milions d'habitants ( enfront d'un 25% de la població nord-americana ) . El 38 % de la 
població europea viu en pobles i ciutats petits o mitjans ( 5000-100000 habitants ) . 

� Ciutats i governança . Les ciutats representen nuclis de coneixement on es concentren 
agents amb capacitat en la presa de decisions en l'àmbit públic i privat . Les àrees 
urbanes concentren seus de governs a diferents nivells ( local , regional , nacional i 
supranacionals , en alguns casos ) , infraestructures estratègiques ( universitats , 
centres tecnològics , etc. ) , Són seus de multinacionals , institucions econòmiques , 
socials , i polítiques . 

� Les ciutats com a lloc privilegiat on es poden dur a terme els objectius d'Europa 2020 , 
ja que són el punt en què convergeixen els processos econòmics més avançats en 
capacitat creativa i d'innovació ; els processos més intensius en consum d'energia i en 
emissió de contaminants , però també el lloc natural on es poden dur a terme les 
iniciatives que inverteixin aquesta situació i generin processos cada vegada més 
sostenibles ; i el lloc on es genera un major nivell de riquesa , però també de 
marginació , amb la qual cosa es poden plantejar de forma natural polítiques creatives 
que augmentin la integració i la cohesió social . 
 

Les ciutats europees s'enfronten, d'acord amb el diagnòstic realitzat per la Direcció de 
Política Regional de la Unió Europea en el document "Ciutats del demà: reptes, visions i 
camins a seguir", a una conjuntura marcada per les dificultats: Declivi demogràfic , 
Competitivitat i desenvolupament econòmic amenaçats, Creixent polarització social, 
Esgotament dels recursos naturals i Sistema de governança divers. 
 
Les àrees urbanes a Espanya presenten certes característiques en relació a altres àrees 
urbanes europees: 

 
� Una importància menor de la ciutat- capital respecte al total de població del país . 

Encara Madrid representa una de les quatre grans ciutats - capitals d'Europa , amb 
més de 3 milions d'habitants , la seva importància respecte a la població total del país 
és inferior al 10 %. 

� Les ciutats espanyoles presenten unes taxes d'envelliment mitjanes en relació a altres 
ciutats europees . L'envelliment de la població és un problema estès a la Unió Europea 
, malgrat les ciutats espanyoles no destaquen entre d'altres europees per concentrar 
gran nombre de la població major de 65 anys , pel que a priori aquest grup de població 
pot concentrar en major mesura en zones rurals i no tant en les àrees urbanes . Si bé 
és cert que els majors ràtios de dependència es presenten en ciutats del Nord 
d'Espanya . 
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� Ciutats de mida petita i mitjana són nuclis universitaris forts , presentant unes taxes 
d'estudiants d'educació terciària en relació a la població , superiors a altres ciutats 
espanyoles més grans . 

� Abans de la crisi les ciutats espanyoles presentaven unes taxes d'atur moderades en 
comparació amb altres ciutats europees , a excepció d'algunes ciutats del sud . 

� La contaminació és un problema greu en moltes ciutats espanyoles . Aquestes pateixen 
, en general , una baixa qualitat de l'aire , que incideix en la salut dels ciutadans . Les 
ciutats compten amb un ampli marge de maniobra per revertir aquest problema , 
avançant cap a models de desenvolupament baixos en carboni que disminueixin l' 
dependència energètica i la vulnerabilitat exterior , i millorin els nivells d'eficiència i 
estalvi energètic . 

 
Oportunitats: 
� Dins de la proposta per al reglament del FEDER per al període 2014-2020 , s'inclou 

una assignació obligatòria del 5% dels recursos FEDER per al desenvolupament urbà 
sostenible i una dotació màxima del 0,2% del finançament anual a accions innovadores 
en l'àmbit del desenvolupament urbà sostenible . 

� També cal destacar que es preveu una dotació addicional per a regions ultra 
perifèriques i poc poblades , el paper de les ciutats en aquests entorns és encara de 
major importància . 

� En l'economia del coneixement les ciutats són el lloc natural on es desenvolupen les 
activitats creatives i es generen nous negocis inserits de forma natural en xarxes 
globals . 

� Aquestes activitats són capaços de generar nous llocs de treball d'alta qualitat i a més 
també una demanda sostinguda d'altres activitats de serveis també generadores 
d'ocupació. Des d'aquesta perspectiva s'ha de destacar la gran capacitat de crear nous 
ocupació que té totes les activitats lligades a l'economia verda . 

� En el període 2014-2020 , la UE donarà suport projectes transfronterers en matèria 
d'energia , transport i tecnologies de la informació . Això pot contemplar-se en les 
estratègies sostenibles de desenvolupament urbà integrat d'aquelles ciutats que es 
troben en les regions frontereres , ja siguin externes o internes . 

� El desenvolupament d'enfocaments integrats permetrà afrontar els reptes de les ciutats 
de manera conjunta , holística i coherent , incidint des dels barris fins a les àrees 
periurbanes o metropolitanes , on és de gran importància el lideratge de les comunitats 
locals . 

� La consideració àmplia de les àrees urbanes , com a barris , districtes , ciutat i entorn , i 
fins i tot grups de ciutats obre un camp de possibilitats per millorar l'impacte de les 
actuacions urbanes sostenibles integrades . 

� Les TIC com a tecnologies transversals en el desenvolupament de les ciutats 
intel·ligents . El desenvolupament d'e-serveis públics pot millorar l'eficàcia i eficiència 
de la dotació de serveis a la ciutadania . 

� Orientar el desenvolupament tecnològic de les ciutats als seus reptes urbans , i utilitzar 
la intel·ligència col·lectiva dels seus ciutadans poden donar lloc a tecnologies i 
innovacions coherents , eficaces i adaptades als reptes urbans . 

� La recuperació de la confiança i la creença del valor de les institucions és peça clau per 
forjar un capital social urbà que contribueixi al desenvolupament sostenible de les 
ciutats i generador de noves propostes de valor , també a nivell de l'emprenedoria . 

� Ampli marge de maniobra de les ciutats espanyoles , en la posada en marxa 
d'actuacions que millorin els nivells d'estalvi energètic i eficiència energètica . 

� Donar suport al desplegament de models de desenvolupament urbans baixos en 
carboni , i actuacions integrades de mobilitat sostenible que reverteixin la situació de 
dependència i vulnerabilitat energètica exterior . 
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4.3  Objectius de l’estratègia de ciutats sostenibl es  
 
L'Estratègia de Poble/Ciutat sostenible tracta de r eflectir:  

 
• Una Visió Estratègica de futur per al poble/ciutat que volem, a la qual aspirem i per la 

qual treballarem 
• Els grans Eixos o claus de l'Estratègia del poble/ ciutat, àmbits en els quals anem a 

centrar els esforços de tota mena 
• Les Estratègies per assolir els objectius plantejats en cada un dels Eixos o línies de 

treball dels propers anys 
• Els projectes estratègics capaços de palanquejar l'estratègia i el model de ciutat 

plantejat 
 

Perspectiva:  
 

• Des de l'entorn que envolta el poble/ciutat, és a dir, des de fora cap a dins. 
• Des de la cooperació -cooperació publico privada, cooperació Inter empresarial, 

cooperació interinstitucional, cooperació social i interciutadana i en la integració en 
xarxes. 

• Èmfasi en els factors col·laboratius com a element clau de competitivitat i sostenibilitat. 
 

Principis  
 

• Responsabilitat Social, no hi ha ciutat competitiva, no hi ha poble/ciutat sostenible 
sense responsabilitat social.  
� Poble/Ciutat Responsable, capaç de fer habitable i palpable la convergència 

d'interessos econòmics, empresarials, socials, culturals i ambientals.  
� Poble/Ciutat Responsable en l'ús dels seus recursos, des del terra i els recursos 

naturals fins als pressupostos municipals,  
� Poble/Ciutat Responsable en la satisfacció de les necessitats, demandes i 

expectatives de les persones que l'habiten i dels seus principals grups d'interès. 
• Garantia d'exercici efectiu dels drets ciutadans i l'accés universal als serveis públics. 

Ciutat dels Drets. 
 

Excel·lències conegudes en les actuacions fetes fin s avui  
 

• Qualitat de vida  
• Qualitat de l'entorn urbà 
• Cohesió social 
• Xarxa d'equipaments i serveis públics  
• Zones verdes 
• Compromís ambiental 
• Etc. 

 
Principals desafiaments globals  

 
• Globalització i amenaça de deslocalització per a determinada tipologia d'empreses  
• Canvi climàtic 
• Desenvolupament de la Societat de la Informació i el Coneixement 
• Canvis tecnològics 
• Envelliment de la població  
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• Cultura de l'oci i el temps lliure 
• Immigració 
• Dependència 
• Nivell creixent de demandes i exigències ciutadanes 
• Etc. 

 
Visió estratègica  
 
Tractar d'explicitar el que volem ser, el model de ciutat que volem i al qual aspirem, 
senzillament perquè "un poble/ciutat només pot trobar solucions de futur a partir del moment 
en què sap el que vol ser". J. Lerner 

 

• Aspectes tinguts en compte en la seva formulació: 
 

� la importància de discernir el fonamental del que important, el estratègic de les 
demandes quotidianes, 

� els grans reptes als quals s'enfronten tots els pobles/ciutats del món en el segle 
XXI i el nostre posicionament amb relació a factors de competitivitat com la 
connectivitat, l'ambient innovador, la qualitat de vida, l'equilibri social, la cura 
del paisatge i el medi ambient, la diferenciació, les oportunitats professionals, 
etc. 

� els elements d'excel·lència i valors propis del poble/ciutat de manera que el 
projecte sigui factible i ofereixi credibilitat. 

 
Una referència per la seva sostenibilitat  

 
• cura del medi ambient, respecte i valoració dels seus recursos naturals i lluita contra el 

canvi climàtic 
• urbanisme de segona generació que, de forma intel·ligent i innovadora, és capaç de 

generar el màxim valor afegit a partir d'un dels principals recursos del poble/ciutat, el 
seu territori, apostant per una ciutat compacta a partir de la recuperació i reutilització 
dels espais urbans consolidats, el desenvolupament de noves centralitats i la creació 
d'infraestructures lligades a la nova economia, aprofitant els espais d'oportunitat de la 
ciutat. 

• desenvolupament de l'activitat econòmica des de la innovació, mitjançant la 
consolidació de l'activitat existent i l'aposta per sectors emergents: esport, medi 
ambient-energia, biociències, etc. 

 
Tot això amb l'objectiu de: 
• Respondre a les necessitats, demandes i expectatives de les persones, consolidant i 

millorant sense exclusions la qualitat de vida i el benestar de tots i totes les que viuen i 
treballen a la ciutat, i fent efectius els drets de la ciutadania. 

• Millorar l'atractivitat del poble/ciutat cap a activitats econòmiques, seus institucionals i 
infraestructures del coneixement, però sobretot cap a les persones amb talent i 
capacitat d'innovació 

 
CONCLUSIÓ 
 
Tenint en compte:  
a) Les característiques generals de les àrees urbanes  
b) L'experiència prèvia de les mateixes amb les actuacions anteriors 
c) La necessitat que, d'acord amb les indicacions de la Comissió, els pobles/ ciutats 
combinin les polítiques dirigides a disminuir les emissions i els residus amb les que recolzin 
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la generació de noves activitats empresarials, generin ocupació i promoguin la integració 
social dels grups desfavorits  
 
Es prioritzen dos tipus d'enfocaments en les actuacions de desenvolupament urbà 
sostenible integrat, i això tenint en compte que en aquests temps de crisi financera no totes 
les institucions locals seran capaços o tindran la possibilitat d'elaborar una estratègia 
integrada: 

 
1. Actuacions de Desenvolupament Urbà Sostenible In tegrat, amb especial 

atenció a aquelles que incloguin propostes de valor  vinculades  amb Smart 
Cities, Regeneració i Economia Baixa en Carboni. Aq uesta tipologia és similar 
a la que ja s'ha treballat en molts casos a les ciu tats espanyoles que han 
participat en la Iniciativa Comunitària Urbana.  

2.  Actuacions de Desenvolupament Urbà Sostenible s ingulars i específiques en 
l'àmbit de l'Economia Baixa en Carboni. 

 
Actuacions Integrades de Desenvolupament Urbà Soste nible:  
 
S'identifiquen certes àrees on poder incidir per millorar l'impacte de les estratègies urbanes 
de desenvolupament sostenible, com: 

 
� La necessitat d'estendre la visió integrada i sostenible a totes les àrees urbanes a 

través d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible integrat basades en 
processos i resultats . L'enfocament integrat suposa un canvi dins de la Administració 
municipal, que tradicionalment treballen a nivell sectorial i competencial . Aquest canvi 
és un repte per a totes les entitats públiques de la ciutat, és per això que s'ha d'avançar 
en la visió integrada de manera coordinada , amb un organisme que vaig actuar de 
líder del procés .  

� La capacitat d'optimitzar el potencial del poble/ciutat per esdevenir una entitat 
intel·ligent i contribuir al desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador . 

� La rellevància d'impulsar la participació ciutadana en el procés de les estratègies de 
desenvolupament urbà sostenible integrades ( disseny , implementació i avaluació ) per 
millorar l'adequació de les actuacions al terreny i millorar el seu impacte , perquè la 
comunitat senti l'estratègia i les actuacions com pròpies , i com a eina de 
desenvolupament comunitari que abordi la integració social. 

 
Actuacions de desenvolupament urbà sostenible espec ífiques en l'àmbit de 
l'Economia Baixa en Carboni:  
 
Els pobles/ciutats tenen un ampli marge de maniobra en contribuir en la lluita contra el canvi 
climàtic a través de l'impuls de models de desenvolupament baixos en carboni, amb 
mesures com ara: 

 
� Evitar la dispersió urbana i apostar per un poble/ciutat ben dissenyada amb alternatives 

de mobilitat des del transport tou ( peu o bicicleta ) a transport públic , evitant en la 
mesura del possible els desplaçaments individuals . 

� Hi ha pobles/ciutats que representen nodes de connexió comarcals i després regionals 
, és per això que compten amb un ampli marge de maniobra per actuar sobre 
infraestructures i modes de transport intel·ligent. No obstant això, s'ha d'avançar en 
buscar fórmules que disminueixin el transport de mercaderies per carretera aprofitant la 
xarxa de ferrocarril amb una major eficiència de l'ús de la xarxa de ferrocarril si s'amplia 
l'ús de mercaderies en trajectes nocturns . 
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� Impulsar l'autosuficiència energètica, i l'eficiència energètica en les actuacions de 
regeneració urbana integrada , que disminueixi el consum energètic dels edificis en els 
pobles/ciutats . 

� Donar suport a la economia local, fomentant el consum de productes quilòmetre zero i 
un mercat laboral de proximitat amb mesures més flexibles i assequibles cap al lloguer 
d'habitatge que permetin canviar certs patrons de mobilitat poc eficients 
energèticament 

 
5. ÀMBITS DE L'ESTRATÈGIA 
 
Dins de cada un dels àmbits temàtics en què es desenvolupa aquesta Estratègia, els 
principals objectius que desenvolupen aquests principis generals i específics són: 
 
5.1  Àmbit urbà 
 
En l'àmbit del desenvolupament territorial i urbà, es pretén superar la dinàmica de 
creixement il·limitat com a motor del desenvolupament i controlar l'explosió urbana dels 
darrers anys, minimitzant el consum de sòl i protegint els espais culturals i els elements 
fonamentals de la imatge urbana i la memòria històrica, així com els recursos naturals més 
valuosos des del punt de vista mediambiental i respectant les singularitats i 
complementarietats entre l'urbà i el rural; apostar -enfront als models urbans dispersos- pel 
poble/ciutat compacta, raonablement densa i dotada de complexitat i varietat urbana 
articulada; impulsar la posada en valor i millora del patrimoni edificat i la regeneració urbana 
integrada dels teixits consolidats davant del consum indiscriminat de sòl rural i la construcció 
d'obra nova; incorporar el metabolisme urbà al planejament urbanístic; promoure una major 
integració espacial i cohesió social, etc. Des del punt de vista instrumental, es pretén 
superar les deficiències i recuperar la credibilitat, potencialitat, agilitat i transparència dels 
instruments de planejament, impulsant a més la coordinació a nivell vertical i horitzontal. 

 
• Impulsar models urbans que prioritzin la millora, posada en valor, regeneració, 

reutilització o reciclatge dels teixits consolidats i la gestió i rehabilitació del patrimoni 
edificat davant del consum de sòl per al desenvolupament extensiu de nous teixits i la 
construcció d'obra nova. Plantejar estructures urbanes i rurals basades en la densitat, 
la complexitat i la barreja d'usos en els nous teixits i que permetin el seu manteniment o 
foment al poble/ciutat consolidada, limitant la proliferació d'espais segregats, 
monofuncionals i dependents del vehicle privat, vinculant els teixits urbans amb les 
xarxes de transport col·lectiu i no motoritzat, i emprant tipologies edificatòries d'acord 
amb aquests objectius. 

• Mantenir i millorar en la mesura del possible la vitalitat urbana i la qualitat de vida dels 
residents en els teixits consolidats, prioritzant les operacions de regeneració urbana 
integrada, requalificació, revitalització, rehabilitació edificatòria i reciclatge al 
poble/ciutat consolidada, els seus béns culturals i els elements fonamentals de la 
imatge urbana i la memòria històrica del poble/ciutat 

• Conservar, posar en valor, i - en la mesura que sigui possible- incrementar el capital 
natural existent mitjançant la consideració del sòl com a recurs valuós i també a través 
de la protecció del medi natural, els ecosistemes, la biodiversitat, l'estructura territorial, 
les activitats tradicionals, el paisatge, etc. 

• Establir uns criteris urbanístics per al dimensionat, localització i configuració dels 
equipaments, zones verdes i espais públics que permetin optimitzar el nivell de servei 
als ciutadans (considerant els esglaons urbans), i configurar una estructura de 
centralitat ben jerarquitzada i articulada, propera i fàcilment accessible mitjançant el 
transport públic i els mitjans no motoritzats. 
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• Articular l'estructura del poble/ciutat basant-se en la proximitat i en les xarxes de 
mobilitat, fomentant la disminució de les necessitats de desplaçament, promovent els 
mitjans no motoritzats i especialment el transport públic com a vector principal 
d'aquesta estructura urbana, temperant o restringint més selectivament el trànsit en 
vehicle privat en determinades zones (cascos, zones residencials, etc.). 

• Introduir criteris en l'ordenació detallada que ajudin a fomentar una major sostenibilitat 
en l'edificació. 

• Integrar el metabolisme urbà com un dels temes prioritaris en el planejament urbanístic, 
establint mesures perquè les funcions urbanes puguin realitzar satisfactòriament amb el 
menor consum de recursos materials, aigua i energia; i amb la menor producció de 
residus possible; tendint a tancar localment els cicles. 

• Desenvolupar criteris dirigits a garantir l'accés a un habitatge digne, el foment de la 
integració i la cohesió social. 

• Aplicar mesures que impulsin el desenvolupament econòmic municipal. Afavorir també 
la implantació i integració urbana en els teixits residencials de les activitats 
econòmiques, en condicions de viabilitat. 

• Impulsar un nou model turístic més competitiu i sostenible a llarg termini, controlant la 
pressió sobre el territori, els recursos naturals, el patrimoni cultural i el paisatge; 
diversificant els models econòmics locals i apostant per la transformació qualitativa de 
l'activitat turística. Revitalitzar i reconvertir els desenvolupaments turístics ja existents 
segons aquest mateix model, on també es tinguin en compte criteris saludables i 
sanitaris. 

• Desenvolupar les bases per a un nou model de planejament urbanístic, superant les 
inèrcies i limitacions de l'actual, i apostant pel seu caràcter integral, la compatibilització 
entre l'interès privat i el col·lectiu, l'equilibri entre flexibilitat i coherència global, amb 
instruments àgils de desenvolupament i gestió. Establir també un nou marc de 
relacions que permeti coordinar: verticalment el planejament amb els plans d'ordenació 
territorial; horitzontalment amb la planificació sectorial, articulant adequadament amb 
l'avaluació ambiental estratègica i l'avaluació de la mobilitat generada així com amb 
l'avaluació de la sostenibilitat econòmica. Fomentar la participació pública dels 
ciutadans i la transparència en el planejament, aprofitant les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

 
5.2  Mobilitat 
 
En l'àmbit de la mobilitat, s'aspira a una integració de les polítiques de mobilitat en què es 
tinguin en consideració la planificació i gestió territorial i urbanística juntament amb la gestió 
del transport; assolir uns nivells d'accessibilitat adequats i homogenis en tot el territori; 
potenciar el desenvolupament econòmic i millorar la competitivitat basant-se en una 
mobilitat sostenible; millorar la qualitat de l'aire a través d'una reducció de les emissions 
procedents del transport així com el canvi cap a modes de transport més sostenibles; 
millorar la seguretat viària i en tots els modes de transport; fomentar la millora de la salut 
dels ciutadans i el medi ambient a través d'accions contra la sedentarització, la millora de la 
qualitat de l'aire i la reducció dels nivells de soroll; racionalitzar la demanda del transport 
motoritzat a través d'incentius adequats, sensibilització i la internalització progressiva dels 
costos interns i externs associats a mobilitat. 
 
L'Estratègia persegueix donar les pautes (directrius i mesures) per al desenvolupament 
d'una mobilitat sostenible. S'ha de tenir present que les propostes que a continuació es 
recullen no són independents entre si i la major part de les vegades són complementàries 
les unes de les altres. L'aplicació parcial del paquet de propostes suposaria el debilitament 
de l'acció transformadora de les mateixes. 
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Tal i com s'ha vingut comprovant sistemàticament en les polítiques de mobilitat aplicades a 
totes les ciutats europees, les polítiques d'estímul dels mitjans de transport més sostenibles 
són una condició necessària, però no suficient, per reorientar el model de mobilitat urbana 
cap a la sostenibilitat . Es requereix una combinació d'aquestes mesures d'estímul amb 
altres de dissuasió de l'ús indiscriminat de l'automòbil. 
 
A més, a l'hora de valorar les diferents polítiques i mesures particulars cal tenir en compte 
una sèrie d'efectes indesitjats que modifiquen o trastoquen la utilitat de les mateixes: 

 
� L'efecte "rebot"; mesures que milloren per exemple l'eficàcia ambiental d'un vehicle es 

tradueixen també en un major ús. Aquest pot ser el cas de la millora en l'eficiència 
energètica dels vehicles: l'estalvi de combustible es pot compensar per un major 
nombre de quilòmetres recorreguts a causa del menor cost econòmic que suposa a 
l'usuari. 

� L'efecte "crida" de les noves infraestructures, que mostra com un increment de la 
capacitat o funcionalitat d'una determinada via, té també l'efecte negatiu d'augmentar la 
demanda i de generar novament més trànsit. 

� L'efecte "migració"; mesures que estableixen restriccions de la mobilitat en determinats 
espais o en determinats horaris o dies de la setmana generen un canvi en la mobilitat 
de les zones confrontants o dels períodes no regulats. Els avantatges d'unes zones es 
poden així veure compensades per les desavantatges d'altres. I, si és el cas, els nous 
comportaments temporals dels usuaris no són necessàriament les transformacions del 
mode de transport buscades. 
 

Per tot això cal un enfocament global que contempli programes integrals d'actuació, prenent 
com a base les següents directrius: 

 
• Integrar la mobilitat sostenible en l'ordenació del territori, en la planificació urbanística i 

en els nous desenvolupaments urbans, i en la mesura del possible en les àrees rurals, 
implementant els mecanismes de coordinació i de cooperació administrativa 
necessaris, especialment en els àmbits urbans i el seu entorn. Desenvolupar 
instruments ajustats a les diferents escales, en els quals s'abordi de manera 
concertada i coordinada la mobilitat, com ara: Directrius d'actuació en medi urbà; Plans 
de Mobilitat Urbana Sostenible; Estudis d'accessibilitat i necessitats de transport per a 
l'avaluació de la mobilitat generada en els nous desenvolupaments; Plans de Mobilitat 
en empreses, polígons industrials i empresarials, centres educatius, comercials i d'oci, 
etc. 

• Integrar criteris generals de sostenibilitat, com el foment de materials més respectuosos 
amb el medi ambient, i els propis d'aquesta Estratègia en els plans, programes i 
actuacions de desenvolupament dels plans estratègics d'infraestructures i transport, i 
en els equivalents d'altres administracions públiques , així com en els seus pertinents 
revisions. Instrumentar mesures per reequilibrar l'actual repartiment modal, potenciant 
modes més sostenibles, com el ferrocarril i el transport col·lectiu (autobús / tren / etc., 
En superfície) i els modes no motoritzats en l'urbà. Optimitzar la utilització de les 
infraestructures existents, promoure la intermodalitat, els sistemes intel·ligents de 
transport, les plataformes reservades per al transport públic i els vehicles d'alta 
ocupació, etc. 

• Promoure un urbanisme de proximitat que disminueixi les necessitats de desplaçament, 
(especialment del motoritzat), faciliti l'ús dels mitjans de transport alternatius al vehicle 
privat, i potenciï l'espai públic multifuncional, reequilibrant la preponderància actual de 
l'ús del vehicle privat cap a modes de transport més eficients i sostenibles. 
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• Promoure una utilització més eficient dels modes de transport, afavorint el 
transvasament cap als modes més sostenibles i el desenvolupament de la 
intermodalitat, per així aconseguir un nou repartiment modal més reequilibrat. Per a 
això s'ha de promoure una utilització més racional del vehicle privat, propiciant el canvi 
modal cap als modes de transport més sostenibles, fomentant les xarxes de vianants i 
itineraris ciclistes, així com l'ús de vehicles elèctrics o híbrids en els nuclis urbans i 
impulsant sistemes de suport a l'adquisició o lloguer d'aquest tipus de vehicles. 

• Impulsar una nova direcció en la innovació tecnològica, aplicant les noves tecnologies a 
la millora de l'eficiència, qualitat i seguretat del transport, especialment per prevenir i 
reduir els impactes dels desplaçaments motoritzats mitjançant la reducció de les 
emissions, de la potència, la velocitat i el pes dels vehicles així com per la introducció 
del coneixement en la gestió de la mobilitat sostenible. 

• Elaborar i executar plans d'acció en matèria de soroll ambiental, prenent com a base 
els resultats dels mapes estratègics de soroll, que tinguin per objecte: afrontar 
globalment les qüestions relatives a contaminació acústica; fixar accions prioritàries per 
al cas d'incomplir els objectius de qualitat acústica i prevenir l'augment de la 
contaminació acústica en zones que la pateixin en escassa mesura, fent especial 
èmfasi en la població infantil, per la major repercussió del soroll sobre ells. 

• Fomentar una major qualitat ambiental i incorporar aquesta al planejament territorial i 
urbà, mitjançant l'avaluació de la qualitat de l'aire i la zonificació segons els nivells de 
contaminants. Reduir els impactes dels desplaçaments motoritzats, disminuint els seus 
consums i emissions locals i globals així com els seus nivells de soroll. Adequar la 
intensitat del trànsit en funció de la qualitat de l'aire de les diferents zones per evitar la 
superació dels llindars negatius de qualitat de l'aire i de soroll, especialment en zones 
de població infantil. 

• Revisar de manera contínua els riscos existents en tots els modes de transport, per 
reduir la sinistralitat en sentit ampli i la laboral en el sector (accidents in itinere i en 
missió), reforçant les actuacions tant en l'àmbit de la seguretat operativa com en el 
desenvolupament d'una política de 'risc zero', així com aquelles dirigides a una millora 
de la salut. 

• Reforçar les actuacions dirigides a una millora de la salut pública, promovent totes 
aquelles actuacions que comportin la reducció de la contaminació atmosfèrica i 
acústica i el foment del transport no motoritzat per reduir la sedentarització. 

• Incentivar els modes de transport més sostenibles, en especial els col·lectius i els no 
motoritzats, mitjançant accions que poden ser de foment i / o de coerció, tant de tipus 
normatiu o regulador, com de caràcter econòmic i / o fiscal, complementades amb 
campanyes informatives de conscienciació, de formació i / o divulgació, etc. 

• Racionalitzar el nombre de desplaçaments motoritzats, mitjançant mesures de reducció 
de la demanda o del nombre de desplaçaments: mesures dissuasives (peatges, 
actuacions sobre aparcaments, accessos reservats ...); l'impuls de la flexibilitat laboral i 
el teletreball; la generalització de les noves tecnologies per tramitació administrativa, 
teleassistència, etc. 

• Desenvolupar activitats de difusió, formació i sensibilització adreçades a tots els grups i 
sectors socials (i molt especialment entre les noves generacions), amb l'objectiu de 
crear una nova cultura de la mobilitat, mostrant els beneficis en termes de salut i 
benestar derivats de la mateixa, modificant els hàbits més impactants sobre el medi 
ambient i la qualitat de vida als pobles/ciutats, i guiant-los per vies més sostenibles. 

 
5.3 Gestió urbana 
 
En l'àmbit de la gestió urbana, es pretén impulsar una nova governança, basada en la 
cooperació i la coordinació tant interadministrativa vertical i horitzontal com entre territoris 
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rurals i urbans, en una major obertura i aproximació de la gestió a la ciutadania que 
afavoreixi la seva participació directa, en l'impuls d'un canvi cultural cap a la sostenibilitat, en 
l'establiment de mecanismes de seguiment i avaluació de les polítiques i els sistemes 
urbans i rurals, així com en el foment de les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació. De la mateixa manera, s'ha de promoure una gestió més conscienciada que 
fomenti l'acció pública, especialment, a través de la contractació pública, per impulsar 
mesures favorables al foment d'una gestió adequada i sostenible durant tot el cicle de vida 
dels productes i serveis , en especial dels residus, així com de l'aplicació de les mesures 
contingudes en aquesta Estratègia. 

 
• Atorgar a la governança urbana una dimensió estratègica que aposti per un model de 

poble/ciutat més sostenible, que vinculi cohesió social, qualitat ambiental i 
desenvolupament econòmic i que promogui la cooperació i coordinació amb les zones 
rurals adjacents, acomodant les estructures organitzatives i les formes de gestió a 
aquests nous reptes. 

• Aconseguir una cooperació interadministrativa més eficient que aconsegueixi articular la 
diversitat, fragmentació i dificultat de comunicació interadministrativa actual mitjançant 
mecanismes de coordinació, cooperació i / o integració: de manera vertical entre 
l'administració estatal, autonòmica i local, i de manera horitzontal entre els diferents 
organismes sectorials. 

• Desenvolupar un nou model d'administració oberta al canvi intern, com a premissa 
necessària per a la transformació social externa: una administració propera a la 
ciutadania per millorar l'eficàcia de la seva gestió, transparent per garantir l'accés a la 
informació i exemplaritzant tant en els seus processos interns com en les seves 
actuacions directes. 

• Construir noves formes de governança que incorporin el capital social, la participació 
ciutadana i la col·laboració en xarxa, establint complicitats que permetin sumar recursos i 
estructures d'actuació. 

• Establir estratègies d'acció i mecanismes de seguiment i evolució dels canvis en el 
sistema urbà. 

• Fomentar la utilització de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(NTIC) a les noves propostes de gestió urbana transparent, participativa, 
descentralitzada, etc. .; incloent entre les responsabilitats de la gestió urbana l'accés 
universal a les NTIC i la prevenció de la bretxa digital. 

• Impulsar l'Agenda Local 21 integral com a instrument preferent per a la gestió urbana 
sostenible a nivell municipal, així com l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques. 

• Potenciar una associació urbà-rural reconeixent que tots dos són complementaris i 
dependents l'un de l'altre. 

 
5.4 Edificació 
 
En l'àmbit de l'edificació es pretén, en primer lloc, mantenir la coherència amb els objectius 
proposats per al model urbà, en particular, la minimització del consum de sòl, el foment de la 
rehabilitació i posada en valor del patrimoni edificat, i la aposta pel poble/ciutat compacta, 
diversa i complexa. Des del punt de vista metabòlic, es pretén: ajustar al mínim els recursos 
necessaris per mantenir les activitats allotjades en l'edificació i l'impacte i les emissions que 
aquestes activitats generen; reduir, i en la mesura del possible reutilitzar i reciclar seguint el 
principi de jerarquia de les 3 R (reduir, reutilitzar i reciclar), el consum d'aigua, energia i 
materials en el cicle de vida complet dels edificis, des de la fabricació dels materials a la 
demolició, i els impactes de tota mena que durant el mateix es generen; i, també s'aspira a 
la definició i posada en pràctica d'un nou concepte d'habitabilitat. Aquest model implicaria 
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que garantís un habitatge i habitació digne, adequat i saludable així com l'accés als serveis 
propis de la ciutadania considerant així mateix els recursos utilitzats. 

 
• Estrènyer la relació entre planejament urbà i edificació, entre projecte urbà i projecte 

d'arquitectura, coordinant i considerant la importància de tots dos en la conformació 
dels teixits urbans i en el condicionament de la qualitat dels espais d'ús públic. 

• Minimitzar el consum de sòl, tant l'estrictament necessari per a l'edificació, com 
l'associat a la mateixa (vials, accessos, serveis i equipaments propis). 

• Promoure un ús eficient del patrimoni immobiliari construït, recolzant-se en la 
rehabilitació i reutilització de les edificacions existents enfront de la construcció nova, 
postulant la regeneració urbana integrada dels teixits urbans consolidats com a prioritat 
de la inversió pública, especialment sobre els centres urbans i els barris vulnerables, 
mitjançant polítiques integrades i enfocaments transversals i multisectorials. 

• Introduir en l'ordenació urbana detallada criteris que ajudin a fomentar una major 
sostenibilitat en l'edificació. 

• Integrar el metabolisme com un dels temes prioritaris en l'edificació, establint mesures 
perquè puguin realitzar satisfactòriament les funcions dels edificis i garantir 
l'habitabilitat, amb el menor consum de recursos materials, aigua i energia; i amb la 
menor producció de residus possible; tendint a tancar localment els cicles. 

• Desenvolupar polítiques arquitectòniques tendents a la consideració d'interès públic, 
com un compromís de funcionalitat, economia, harmonia i equilibri mediambiental 
d'evident rellevància, declarant l'interès públic de la creació arquitectònica, la qualitat 
de les construccions, la seva inserció en l'entorn, el respecte dels paisatges naturals i 
urbans, així com del patrimoni col·lectiu i privat. 

• Potenciar la investigació i innovació sobre urbanisme sostenible; arquitectura 
bioclimàtica; rehabilitació i regeneració urbana integrada; sostenibilitat en l'edificació; 
materials i tecnologies constructives sostenibles o renovables; reciclatge; etc. 

• Impulsar en els edificis de caràcter públic, ja siguin aquests existents o de nova 
construcció, les mesures proposades en aquesta estratègia per tal d'esdevenir un 
referent exemplaritzant. 

• Desenvolupar instruments d'informació i formació per als usuaris dels habitatges, a fi 
d'aconseguir el millor ús d'aquestes des del punt de vista de la sostenibilitat, la 
seguretat i el confort. 

• Fomentar l'adaptació dels habitatges protegits en funció de les necessitats dels 
ciutadans, flexibilitzant els seus requeriments dimensionals i espacials. 

 
5.5 Canvi climàtic 
 
En l'àmbit del canvi climàtic, es plantegen dos grans objectius: 

 
1. Reducció d'emissions dels sectors difusos: Els sectors difusos són aquells sectors no 

regulats pel règim de comerç de drets d'emissió que podem agrupar en: Sector del 
transport; sectors residencial, comercial i institucional, gestió de residus, agricultura i 
gasos fluorats. Els pobles/ciutats tenen ampli marge competencial per establir mesures 
de reducció de les emissions produïdes pels tres primers sectors, a través de les seves 
competències en matèria d'urbanisme i ordenació de l'edificació, gestió de la mobilitat 
urbana i metropolitana, gestió de l'espai públic i de els serveis de proveïment i 
sanejament d'aigües i gestió de residus urbans. També tenen la capacitat d'influir en els 
estils de vida dels ciutadans. Les mesures que s'adoptin en l'àmbit urbà contribuiran de 
manera important al compliment del Protocol de Kyoto en els sectors difusos. 
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2. Adaptació dels pobles/ciutats als efectes del canvi climàtic. Alguns dels efectes 
previstos causats pel canvi climàtic com són l'ascens relatiu del nivell del mar, l'augment 
de tempestes torrencials i la seva intensitat, l'augment de la freqüència d'inundacions, 
l'augment de sequeres persistents, l'augment de la freqüència de les onades de calor i 
la seva intensitat, etc. .; es deixaran sentir de manera especialment important en l'entorn 
urbà. Es fa per això necessari prendre mesures per pal·liar aquests efecte. En aquest 
sentit es proposen mesures en línia amb el "Llibre Verd: l'adaptació europea al canvi 
climàtic; opcions per intervenció de la UE". 
 

El canvi climàtic ens enfronta a un doble desafiament: la mitigació i l'adaptació. Tot i que les 
mesures d'adaptació no estan dirigides a reduir les emissions de GEH, són imprescindibles i 
han de ser coherents amb les mesures de mitigació i viceversa. 
 
En aquest àmbit s'exposen directrius i mesures orientades a la reducció d'emissions de 
gasos d'efecte hivernacle (GEH) (especialment CO2), que incideixen en el funcionament del 
metabolisme urbà, i, en conseqüència, en els fluxos d'energia, aigua i materials. 
 
Les mesures incloses en aquesta estratègia completen les ja disposades en el conjunt de 
l'Estratègia. 
 
La reducció de la demanda energètica.   
 
L'energia està implicada en totes i cadascuna de les fases de construcció, funcionament i 
desconstrucció del poble/ciutat. L'ordenació del territori, l'urbanisme, la mobilitat, l'edificació, 
els fluxos d'aigua, de materials, i de residus i els estils de vida donen lloc a escenaris 
estalviadors o consumidors d'energia. Augmentar l'estalvi i l'eficiència energètica per reduir 
la demanda obliga a incidir, d'una manera o altra, en totes les realitats urbanes. 
 
Cal incrementar l'eficiència de les tecnologies de subministrament i d'ús final; apropar la 
generació al consum; adequar les fonts d'energia als usos finals, evitant les pèrdues per 
transformacions innecessàries i reduint la longitud de la cadena tecnològica associada a 
cada font d'energia. 
 
Per a això, es proposen les següents mesures: 
 
Desenvolupar un model urbà i territorial maximitzador de l'eficiència energètica, tenint en 
compte, preservant i potenciant els valors urbans del poble/ciutat i els naturals del territori, i 
donant lloc a una xarxa polinuclear de pobles/ciutats compactes i complexes (amb diversitat 
d'usos) connectades mitjançant transport públic (Importància de la XARXA SEGONA 
CORONA liderada per LA DIPUTACÓ DE BARCELONA). 
 
• Desenvolupar un nou urbanisme que integri l'energia en la planificació, de manera que 

condicioni les característiques dels edificis i l'espai públic, fent dels nous 
desenvolupaments sistemes eficients que s'apropin a l'autosuficiència energètica. 

• Minimitzar la demanda d'energia a l'espai públic. 
• Establir nous models de mobilitat urbana i interurbana estalviadors d'energia. 
• Reduir el consum energètic en l'edificació. 
• Substituir les energies emissores de GEH per energies renovables. Impulsar l'ús de 

tecnologia geotèrmica en zones d'alt potencial. 
• Minimitzar el consum energètic del cicle urbà de l'aigua. 
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Mitigar el Canvi Climàtic mitjançant la millora en la gestió dels residus urbans. 

 
• Implantar un model de gestió de residus tendent a un metabolisme urbà circular amb 

menor emissió de GEH mitjançant el foment de la reducció, reutilització i valorització 
dels residus; així com mitjançant la millora del balanç energètic en la gestió dels 
residus a través del foment de la recollida selectiva i el reciclatge. 
 
Com s'ha comentat en el diagnòstic, l'increment de residus suposa un increment 
paral·lel dels GEH tant en l'etapa de producció de béns de consum que seran usats, 
com en el transport, el tractament i la disposició dels residus. És per això que la 
prevenció de residus cobra, cada dia, major força en la gestió de residus. El millor 
residu és el que no es genera i per això és la millor estratègia per reduir els GEH. 
 
La recollida selectiva i el reciclatge per al paper, metalls, tèxtils i plàstics juntament amb 
la recollida selectiva i el tractament aeròbic o anaeròbic de la fracció orgànica genera 
un volum de GEH menor que altres models de gestió de residus. La major contribució 
d'aquest efecte es produeix per evitar les emissions de metà que d'altra manera es 
generarien en els veure abocadors. El desviament de residus biodegradables o de 
paper destinats en principi a abocadors que funcionen amb criteris de gestió del biogàs 
acord amb la mitjana europea cap al compostatge i el reciclatge també fa decréixer el 
flux net de GEH. 
 
Un cop s'ha recuperat el major flux possible per a cadascuna de les fraccions, sempre 
és preferible valoritzar energèticament la fracció resta en una incineradora de dipositar 
en un abocador. L'abocador sempre serà l'última opció en la jerarquia de gestió de 
residus. 
 
Per tant les principals mesures recomanades per a la implantació d'aquest nou model 
de gestió dels residus amb menor emissió de GEH passen pel foment de la reducció, la 
reutilització i valorització dels residus, així com per la millora en el balanç energètic de 
la gestió. 

 
L'adaptació del poble/ciutat al canvi climàtic. 
Com s'ha comentat en el diagnòstic, el fenomen del canvi climàtic va a augmentar els 
escenaris d'escassetat i inundabilitat, obligant a reconsiderar de manera integral la gestió de 
l'aigua al nostre país. 
 
La majoria d'infraestructures i edificis als nostres pobles/ciutats van ser dissenyats per a les 
condicions climàtiques precedents. Aquestes condicions han anat canviant i canviaran molt 
més en les pròximes dècades, especialment, les que provoquen inundacions, sequeres 
extremes i onades de calor. L'adaptació de les infraestructures i el parc edificat als 
fenòmens descrits és crucial per reduir la vulnerabilitat. 
 
• L'adaptació dels pobles/ciutats a les inundacions per precipitació torrencial i / o 

elevacions del mar. 
 
Com s'ha comentat, s'estima que les inundacions seran més freqüents i intenses com a 
resultat del canvi climàtic. En relació als valors actuals, els danys produïts per les 
inundacions podrien duplicar i fins i tot triplicar en casos extrems. 
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� Reduir el vessament torrencial. 
� Evitar o reduir els danys de les inundacions en l'edificació i les infraestructures. 

 
• L'adaptació dels pobles/ciutats al canvi climàtic per sequeres extremes. 

 
D'un temps ençà es vénen succeint períodes perllongats de sequera extrema que 
comprometen l'organització dels sistemes urbans, que demanen més aigua de la que 
proveeixen la precipitació i els aqüífers. En vista que el canvi climàtic intensificarà 
aquest fenomen, sembla necessari introduir una sèrie mesures que permetin adaptar-
se a Els pobles/ciutats a aquestes sequeres extremes. 
 

• L'adaptació dels pobles/ciutats al canvi climàtic per onades de calor. 
 
Amb el canvi climàtic s'estima que aquestes onades de calor es produiran de manera 
recurrent i accentuada. 
 
Els pobles/ciutats de l'arc mediterrani hauran implantar per tal d'adaptar-se als nous 
escenaris que vénen de la mà del canvi climàtic. 
 

� Reduir tant la generació de calor a l'interior dels edificis, com la penetració i 
absorció de radiació solar des de l'exterior. Desenvolupar els sistemes naturals 
de ventilació i refredament. 

 
5.6 Les relacions entre el món rural i urbà 
 
Les relacions entre el rural i l'urbà s'han de plantejar en termes de complementarietat i de 
col·laboració entre els dos àmbits basant-se en la solidaritat, la confiança i l'enteniment. 
Amb això es buscarà mitigar els impactes negatius que el desenvolupament té sobre les 
zones rurals a través de la incorporació de la planificació integrada, prestant especial 
atenció a la protecció del medi ambient, paisatge, la biodiversitat, geogràfica diversitat i els 
valors ambientals de les zones rurals. 
 
Cal potenciar el model territorial on la poble/ciutat sigui més ciutat i el camp més camp, 
evitant els processos que afavoreixin la dispersió urbana i confonguin els límits físics entre 
ambdós espais, però, a la vegada, afavorint la seva connectivitat assenyada. 
 
Per aconseguir això, es plantegen els següents objectius: 

 
1. Reconèixer la complexitat dels territoris i desenvolupar instruments que 

permetin la quantificació i valoració de les funcions, especificitats i 
complementarietats de cadascuna de les unitats funcionals, així com dels 
fluxos i intercanvis entre elles, sempre dins d'un escenari de sostenibilitat. 

2. Aplicar la planificació dinàmica i sistèmica que conegui la dimensió espacial i 
temporal dels problemes, com a instrument per a regular les relacions 
sostenibles entre els dos tipus d'espais, establint clarament els usos i funcions 
permesos en cada tipus d'àmbit, i que estableixi els plans de contingència , la 
interconnexió entre els territoris i la flexibilitat. 

3. Crear una nova institucionalitat per a les relacions urbà-rurals, basada en el 
reconeixement, el respecte i la cooperació mútua i en la posada en marxa de 
processos de governança multinivell que s'impliquin en igualtat de condicions a 
tots els interessats d'ambdós tipus d'espais. 
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4. Reconèixer les sinergies i les oportunitats que es deriven de la interacció 
d'ambdós tipus d'espais, l'increment de les relacions, fluxos i intercanvis o de 
concebre l'espai com un tot. 

5. Establir el paper dels espais periurbans com a espais de transició i 
d'interconnexió i potenciar el que siguin espais cohesionats, integrats, vius i 
amables. 

6. Desenvolupar una nova generació de polítiques que reconegui els canvis de 
concepció en les interrelacions rural-urbà i que incorpori instruments dinàmics, 
flexibles, proactius, prospectius i capaços d'adaptar-se a escenaris canviants. 

 
Per a això, es proposen les tipologies de mesures: 

 
• Referides al reconeixement i quantificació de la complexitat territorial. 
• Referides a un nou enfocament de planificació dinàmica. 
• Referides a la creació d'una nova institucionalitat 
• Referides a la potenciació de les sinergies i oportunitats 
• Referides al reconeixement i integració dels espais periurbans. 

 
5.7 Àmbit específic d'aplicació de l'estratègia en el marc del període 2014-2020  
 
L’estratègia sostenible dels pobles/ciutats de la província de Barcelona s’ha de contemplar 
en les següents dimensions 
 
5.7.1    Dimensió Física i mediambiental 
 
Necessitats d'actuació: 

 
• Elevat consum energètic. Parc d'Habitatges antic i infraestructures públiques sense 

Requisits d'Eficiència 
• Dependència energètica. Insuficients renovables 
• Centres Històrics i Àrees abandonades con Necessitats de rehabilitació 
• Contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa 
• Potencial en economies Rates en Carboni i lluita contra el Canvi Climàtic 
• Potencial turístic 

 
Actuacions a Fer: 

 
• Eco-ciutat i eco-barri com a concepte de ciutat sostenible (Eficiència Energètica i 

energies renovables 
• Mobilitat sostenible (intermodalitat, Reducció de la contaminació) 
• Gestió dels recursos naturals, biodiversitat i a els residus 
• Habitabilitat: edificació i arquitectura (rehabilitació, accessibilitat, eficiència) de edificis 

restaurats i espais Públics. Creació d'espais verds interconnectats. 
• Dimensió turística (Conservació del patrimoni històric, natural, cultural, oci, Negocis) 

 
5.7.2 Dimensió econòmica i competitivitat 
 
Necessitats d'actuació: 

 
• Crisi econòmica als pobles/ciutats (Atur i destrucció d'empreses) 
• Insuficients Serveis digitals i Especial Utilització de l'e-Administració 
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• Us transversal de les TIC (Tecnologies urbanes i Intel·ligència col·lectiva) 
• Alt Valor afegit de les activitats dels pobles/ciutats 
• Innovació. Existència de centres del coneixement 
• Capacitat per generar ocupació. Rehabilitació energètica, edificació i economia verda 

 
Actuacions a Fer: 

 
• Foment de l'ocupació, de l'autoocupació, dels emprenedors i de les Microempreses 
• Creació de vivers d'empreses 
• Aplicació de les TIC que ajudin a gestionar de forma intel·ligent les activitats dels 

pobles/ciutats i la relació qualitativa entre elles, dirigides cap el a concepte de "smart 
city" (Transport i Mobilitat intel·ligents, urbanisme intel·ligent, Serveis Públics 
intel·ligents i accessibles, sistemes energètics intel·ligents, sector comercial i Serveis 
intel·ligents, ....) 

• Fomentar de la innovació urbana i de la creació de centres de R + D + I a les Ciutats i 
àrees comarcals 

 
5.7.3 Dimensió social 
 
Necessitats d'actuació: 

 
• Envelliment demogràfic. Parc d'Habitatges antic i infraestructures urbanes sense 

Requisits d'accessibilitat 
• Immigració con Reptes d'Integració 
• Atur urbà i amenaça de conflictivitat social 
• Segregació per espais 
• Bosses de pobresa 
• Living Labs per a la innovació social 

 
Actuacions a Fer: 

 
• Actuacions que fomentin la igualtat d'oportunitats dels ciutadans, integrant-hi als menys 

afavorits. Entre d'altres 
• Foment de l'ocupació, autoocupació, emprenedors i Microempreses 
• Accessibilitat (ELIMINACIÓ de barreres arquitectòniques i digitals, entre d'altres) en 

Habitatges i edificis restaurats Públics. 
• Inclusió social 
• Innovació social 
• Governança i participació ciutadana 

 
Per a dur a terme aquestes actuacions que cal fer en els municipis de la província de 
Barcelona, caldrà establir un pla d’acció, ja sigui municipal o comarcal, amb una estructura 
que haurà de respondre al següent model, com a forma d’organitzar-lo (cal omplir només les 
accions a fer): 
 
Pla de Participació i Sensibilització Ciutadana 

 
• Programa 1 Participació ciutadana 

� Mesura 1.- Creació d'un Fòrum Local de Canvi Climàtic  
� Mesura 2.- Desenvolupament de processos participatius 
� Mesura 3.- Promoció de la implicació social en el canvi climàtic 
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• Programa 2 Sensibilització ciutadana 
� Mesura 4.- Enfortiment de les vies de comunicació amb la ciutadania  
� Mesura 5.- Desenvolupament de campanyes d'informació i sensibilització 
� Mesura 6.- Promoció de l'educació en matèria de canvi climàtic  
� Mesura 7.- Formació en temes relacionats amb el canvi climàtic 

 
Pla de Mobilitat Sostenible 

 
• Programa 1 Planificació de la mobilitat sostenible 

� Mesura 1.- Organització municipal per a la gestió d'un transport sostenible. 
� Mesura 2.- Reducció de les necessitats de mobilitat 
� Mesura 3.- Plans de transport en empreses 
� Mesura 4.- Plans de transport en centres d'estudis  
� Mesura 5- Plans de mobilitat específics 
� Mesura 6- Programació de la conscienciació i participació ciutadana  
� Mesura 7- Regulació del transport urbà de mercaderies 

• Programa 2 Promoció dels desplaçament no motoritzats 
� Mesura 8.- Recuperació de l'espai urbà per al vianant  
� Mesura 9.- Recuperació de la bicicleta com a mitjà de transport 

• Programa 3 Foment de l'ús del transport públic col·lectiu  
� Mesura 10.- Ampliació de la xarxa de transport públic col·lectiu  
� Mesura 11.- Millora de la xarxa de transport públic col·lectiu 
� Mesura 12.- Prioritat del transport públic col·lectiu sobre el privat  
� Mesura 13.- Foment econòmic del transport públic col·lectiu 

• Programa 4 Millora de l'eficiència del transport 
� Mesura 14.- Transport públic col·lectiu menys contaminant  
� Mesura 15.- Foment dels vehicles eficients 

• Programa 5- Organització de l'ús del transport privat 
� Mesura 16.- Gestió de l'aparcament 
� Mesura 17.- Restricció a la circulació de vehicles privats  
� Mesura 18.- Internalització dels costos reals de la mobilitat  
� Mesura 19.- Foment de l'ús compartit del cotxe 
� Mesura 20.- Temperat del trànsit 

 
Pla de Gestió de l'Energia 
 
• Programa 1 L'Administració i l'energia 

� Mesura 1.- Enllumenat públic 
� Mesura 2.- Il·luminació en edificis públics 
� Mesura 3.- Condicionament tèrmic en edificis públics  
� Mesura 4.- Potabilització d'aigua 
� Mesura 5.- Abastament d'aigua  
� Mesura 6.- Depuració d'aigües 

• Programa 2 Energies renovables  
� Mesura 7.- Energia solar tèrmica  
� Mesura 8.- Energia solar fotovoltaica  
� Mesura 9.- Energia de la biomassa  
� Mesura 10.- Energia del biogàs  
� Mesura 11.- Energia eòlica      
� Mesura 12.- Energia geotèrmica  
� Mesura 13.- Agrocombustibles 
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• Programa 3 Tecnologia eficient i reducció d'emissions 
� Mesura 14.- Tecnologies alternatives en el transport 
� Mesura 15.- Cogeneració. Climatització centralitzada de districtes  
� Mesura 16.- Tecnologia energètica residencial 
 

Pla d'Edificació i Planificació Urbana 
 

• Programa 1 Programa de planificació urbana davant el canvi climàtic 
� Mesura 1.-Inclusió de criteris sostenibles mínims en els instruments d'ordenació  
� Mesura 2.- Creació d'entorns urbans diversos i compactes 
� Mesura 3.- Rehabilitació i promoció d'àrees consolidades  
� Mesura 4.- Conservació i creació d'embornals de CO2 
� Mesura 5.- Adaptació del planejament urbà al canvi climàtic  
� Mesura 6.- Ordenació detallada eficient 

• Programa 2 Edificació sostenible 
� Mesura 7.- Implantació de tècniques arquitectòniques bioclimàtiques  
� Mesura 8.- Millora de l'eficiència energètica en edificis 

 

Pla de Gestió Sostenible de l'Administració Local 
 

• Programa 1 Contractació verda 
� Mesura 1.- Compromís de contractació verda 
� Mesura 2.-Establiment de mecanismes d'incorporació de criteris ambientals  
� Mesura 3.- Aplicació d'eines per a la selecció de criteris ambientals  
� Mesura 4.- Racionalització de les compres 
� Mesura 5.-Formació i informació del personal involucrat en les contractacions  
� Mesura 6.- Incorporació de criteris ambientals en la contractació d'obres  
� Mesura 7.- Incorporació de criteris ambientals en l'adquisició de subministraments 
� Mesura 8.- Incorporació de criteris ambientals en la gestió dels serveis públics 

• Programa 2 Consum sostenible 
� Mesura 9.- Consum responsable de l'energia  
� Mesura 10.- Ús responsable del vehicle  
� Mesura 11.- Consum responsable d'aigua  
� Mesura 12.- Consum responsable de productes  
� Mesura 13.- Turisme responsable 

 

Pla de Gestió de Residus 
 

� Mesura 1.- Prevenció de la generació de residus urbans  
� Mesura 2.- Reutilització de residus urbans 
� Mesura 3.- Reciclatge de residus urbans 
� Mesura 4.- Recollida i transport de residus urbans  
� Mesura 5.- Valorització i tractament de residus urbans 
� Mesura 6.- Millora del rendiment de les plantes de valorització energètica de residus 

urbans  
� Mesura 7.- Captació del biogàs d'abocador 
� Mesura 8.-Reducció de les emissions de GEH en la gestió de residus ramaders, 

agrícoles i forestals 
 

Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic 
 

• Programa 1 Planificació estratègica davant el canvi climàtic 
� Mesura 1.- Planificació estratègica de les polítiques d'adaptació al canvi climàtic  
� Mesura 2.- Integració de l'adaptació al canvi climàtic en el planejament 
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• Programa 2 Protecció de la seguretat de les persones 
� Mesura 3.- Protecció davant les temperatures extremes 
� Mesura 4.- Adaptació enfront de les inundacions i altres fenòmens extrems 

• Programa 3 Adaptació dels sistemes econòmics  
� Mesura 5.- Adaptació dels sectors productius primaris  
� Mesura 6.- Adaptació del turisme al canvi climàtic 

• Programa 4 Adaptació dels sistemes naturals 
� Mesura 7.- Control dels recursos hídrics 
� Mesura 8.- Protecció dels sistemes naturals i la biodiversitat 

• Programa 5- Adaptació dels municipis especialment vulnerables. 
� Mesura 9.- Adaptació de la problemàtica costanera 
� Mesura 10.- Adaptació de la problemàtica de muntanya 

 
6. SMART CITY 
 
6.1 Conceptualització 
 
Per poder dur a terme un model de Poble/Ciutat sostenible es fa imprescindible la 
participació intensiva de les TIC, amb l'objecte de disposar d’informació a temps real de les 
situacions generades, establir prioritats, actuar en formes de programació intel·ligent sobre 
la base de la informació recollida en línia, etc. 
 
En base a aquest principi els models de ciutat intel·ligent estan estretament lligats als 
conceptes de "Smart City", els quals han de formar part l'estratègia de ciutat sostenible de 
forma molt important. 
 
Tradicionalment, s'ha definit una Ciutat Intel·ligent (Smart City) com aquella ciutat que utilitza 
les tecnologies de la informació i les comunicacions per fer que tant la seva infraestructura 
crítica, com els seus components i serveis públics oferts siguin més interactius, eficients i la 
ciutadania pugui ser més conscient d'ells. És una ciutat compromesa amb el seu entorn, tant 
des del punt de vista mediambiental com pel que fa als elements culturals i històrics. 
 
Una ciutat intel·ligent és aquella que és capaç d'aprofitar les dades que produeix en el seu 
funcionament diari per generar informació nova que li permeti millorar la seva gestió i ser 
més sostenible, més competitiva i oferir millor qualitat de vida, gràcies a la participació i 
col·laboració de tots els actors ciutadans. 
 
En una definició més àmplia una ciutat es pot considerar com "intel·ligent", quan les 
inversions en capital humà i social i en infraestructura de comunicació fomenten activament 
un desenvolupament econòmic sostenible i una elevada qualitat de vida, amb una sàvia 
gestió dels recursos naturals a través d'un govern participatiu. És una ciutat que demostra 
un desenvolupament avançat en els àmbits de mobilitat, medi ambient, governança, atenció 
a les persones, economia i estil de vida, basada en una combinació de circumstàncies locals 
i activitats dutes a terme per governants, empreses i habitants. 
 
Què és una ciutat intel·ligent?  

 
• SMART [INTEL·LIGENT]: La ciutat conscient si mateixa, s'autoregula obtenint la 

major eficàcia dels seus recursos. 
• SMART [AMABLE]: La ciutat, sempre al servei dels seus ciutadans, els ajuda a dia a 

dia oferint-los serveis ajustats a les seves necessitats. Els fa la vida més fàcil. 
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• SMART [ELEGANT]: Els serveis s'integren de manera fluïda i en alguns casos passant 
totalment desapercebuts en la vida diària de la ciutat. 

• CIUTAT intel·ligent =  
� CIUTAT eficient 
� CIUTAT sostenible 
� CIUTAT competitiva 
� CIUTAT amb qualitat de vida 
 

PER AL CIUTADÀ 
 
A través de la gestió i de la tecnologia 
 
El ràpid desenvolupament de les noves tecnologies i els processos d'innovació ha donat 
com a resultat un nou model de ciutat, la coneguda "Ciutat Intel·ligent" o "Smart City". Una 
ciutat que utilitza les noves tecnologies per fer una ciutat més habitable, funcional, 
competitiva i moderna mitjançant l'ús de les noves tecnologies, l'impuls de la innovació i la 
gestió del coneixement, convergint 6 eixos clau d'actuació: l'economia, la mobilitat , l'entorn, 
la ciutadania, la qualitat de vida i, finalment, la gestió. 
 
Durant els seus aproximadament vint anys d'existència, el concepte de Smart City ha 
evolucionat en funció del nombre d'àrees i àmbits de l'entorn urbà que s'han vist inclosos en 
ell. En el seu origen, el component fonamental de les Smart Cities va ser l'energètic; és a 
dir, l'aplicació de la tecnologia a la sostenibilitat energètica de la ciutat. No obstant això, el 
concepte ha anat ampliant fins a incloure en alguns casos l'ús de les TIC en el Govern del 
poble/ciutat o a la prestació de serveis públics com la Sanitat. 
 
La Comissió Europea, en la seva comunicació Smart Cities and Communities - European 
Innovation Partnership, datada al juliol de 2012, selecciona com a àrees prioritàries 
d'actuació les tres següents: energia, transport i TIC. L'objectiu de l'aplicació de tecnologia a 
aquestes tres àrees és la millora de l'eficiència, així com la reducció del consum energètic i 
de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. 
 
Entre les actuacions concretes que tenen cabuda en el concepte de Smart City que maneja 
la Comissió Europea cal citar les següents: 
• Ús d'energies renovables a la ciutat. 
• Sistemes eficients de calefacció i de climatització. 
• Sistemes intel·ligents i eficients d'enllumenat. 
• Disseny energèticament eficient d'edificis. 
• Ús de materials de construcció energèticament eficients. 
• Aplicació de comptadors intel·ligents (smart meters) al subministrament d'energia i 

d'aigua. 
• Gestió en temps real del subministrament d'energia. 
• Sistemes d'emmagatzematge d'energia. 
• Aplicació de sistemes d'informació al subministrament energètic per facilitar la gestió de 

la demanda. 
• Transport públic basat en energies alternatives. 
• Gestió del transport basada en TIC, per reduir el consum i l'emissió de gasos d'efecte 

hivernacle. 
• Ús del vehicle elèctric i integració d'aquest en la Smart Grid. 
• Reducció de la petjada de carboni de centres de procés de dades i equipament de 

telecomunicació. 
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La llista de més amunt, que no pretén ser exhaustiva, il·lustra com el concepte de Smart City 
propugnat per la Comissió Europea se centra en l'aplicació de la tecnologia i la innovació a 
la gestió eficient de l'energia en l'entorn urbà. Les Smart Cities són doncs, en aquest cas, 
tributàries de les Green TIC. 
 
Segons els autors de l'informe "Smart Cities: un primer pas cap a la Internet de les coses", 
la Smart City ha d'incloure els següents serveis: 

 
• Mobilitat urbana. 
• Eficiència energètica i gestió mediambiental. 
• Gestió intel·ligent de la infraestructura i dels serveis públics. 
• Govern i ciutadania. 
• Seguretat. 
• Salut. 
• Educació, capital humà i cultura. 
• Comerç electrònic. 

 
L'informe Smart Cities. Rànquing of European medium-sized cities defineix Smart City com 
aquella ciutat en la qual les Tecnologies de la Informació i la Comunicació juguen un paper 
principal en un o diversos sectors. Així, per exemple, una ciutat seria una Smart City des de 
la perspectiva de la seva estructura econòmica si les activitats econòmiques que s'hi 
desenvolupen compten amb una important presència de les TIC; sigui perquè la indústria 
del mateix sector TIC és predominant, sigui perquè altres sectors fan un ús intensiu de les 
TIC en la seva activitat. Des del punt de vista demogràfic, la Smart City és la que compta 
amb una població formada i capacitada, especialment en el camp de les TIC. Una ciutat 
serà una Smart City en el camp de la governança si les TIC són àmpliament usades en el 
govern del poble/ciutat i a més serveixen com a canal de comunicació i de desenvolupament 
de polítiques de transparència entre l'Administració i els ciutadans. Des de la perspectiva del 
transport i la mobilitat, la Smart City aplica les TIC a millorar la mobilitat, el trànsit i la 
logística en el si de la ciutat. 
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 En el model de Smart City, la ciutat és vista com un conjunt de sistemes que consumeix 
recursos per oferir una sèrie de serveis, i en el qual una adequada plataforma tecnològica 
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pot optimitzar tots els processos, prestant aquests serveis amb més qualitat i un consum 
més eficient d'aquests recursos. La figura següent mostra un exemple d'interrelació entre els 
sistemes que componen la ciutat, d'acord amb la visió d'IBM: 

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: IBM  

 
La gestió a través de les TIC de totes les infraestructures i serveis d'una Smart City es 
representa en el gràfic: 

 

          
 

Font: HITACHI  
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6.2  La ciutat 
 
El model del poble/ciutat que vol impulsar la Diput ació de Barcelona  té com objectiu 
una millora de l’eficiència en la gestió mediambiental municipal, a través dels següents 
àmbits: 
• Monitorització ambiental: qualitat de l’aire, qualitat de l’aigua, confort acústic, radiacions 

electromagnètiques,... 
• Optimització del consum d’aigua 
• Optimització de recollida i gestió de residus 
• Gestió de recursos sostenibles 
• Gestió de reg de parcs i jardins 
• Telecontrol de fonts ornamentals 
• Predicció meteorològica i al·lèrgica 
• Informació d’estat de platges i radiació UV 
• Promoure l’ús d’energies renovables: plaques solars, eòlica, biomassa i vehicles 

elèctrics... 
 

Aquests serveis s'enquadren dins d'alguna de les següents categories: 
 
Energia i sostenibilitat mediambiental. 
 
La millora de la gestió energètica a la Smart City presenta múltiples facetes, ja que es pot 
dur a terme tant en la generació com en la distribució i l'ús d'aquesta energia. 
 
En el camp de la generació d'energia, l'ús d'energies renovables, com l'eòlica o la 
fotovoltaica, permet reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, pròpies dels 
combustibles fòssils, contribuint així a la lluita contra l'efecte hivernacle. 
 
En el camp de la distribució de l'energia, l'ús de les TIC per a dotar d'intel·ligència a les 
xarxes elèctriques, permetent una comunicació bidireccional entre els punts de generació 
d'energia i els punts de consum, constitueix la clau del que s'ha donat a cridar Smart Grid. 
La Smart Grid permet conformar la demanda d'energia, aplanant la corba de demanda i 
maximitzant així l'aprofitament dels actius de la xarxa elèctrica, el que possibilita ajustar la 
producció d'energia i maximitzar l'aprofitament de les fonts renovables. Cal tenir en compte 
que l'evolució diària de la demanda d'energia elèctrica fa que el factor de càrrega del 
sistema elèctric se situï a l'entorn del 55%, la qual cosa suposa que els actius de la xarxa 
s'utilitzen aproximadament la meitat del temps. Les Smart Grids també incrementen 
l'eficiència de les pròpies xarxes de distribució, reduint les pèrdues d'energia. 
 
En el camp del consum, un element essencial de les Smarts Grids el constitueixen els smart 
meters o advanced metering infraestructures (AMI). S'estima que, mitjançant l'adequada 
gestió del consum que els usuaris finals poden dur a terme gràcies a la informació 
proporcionada per aquests comptadors intel·ligents, la factura elèctrica pot reduir fins a en 
un 20%. La conjunció de Smart Grids i smart meters permet als operadors del sistema 
elèctric establir models de tarifes més ajustats als costos reals de producció de l'energia, 
així com al moment de consum, segons sigui aquest pic o vall. El coneixement del consum 
en temps real que faciliten els smart meters permet als usuaris adaptar la seva corba de 
consum a les hores en què les tarifes són menors. 
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L’objectiu de la monitorització mediambiental és generar un mapa amb els nivells de qualitat 
de diversos aspectes (aire, aigua, soroll, radiacions electromagnètiques...) per a conèixer la 
situació actualitzada de la qualitat mediambiental del municipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestió dels edificis públics i restant infraestructura urbana. 
 
Els edificis són importants punts de consum energètic, l'eficiència és a més molt millorable. 
Els edificis públics, en particular, poden dotar de sistemes de gestió de la il·luminació, la 
calefacció i la climatització que redueixin aquestes ineficiències que, en alguns casos, 
poden arribar al 50%. 
 
Els serveis d'enllumenat públic tenen també un important potencial de millora a través de la 
gestió de la il·luminació i l'ús de tecnologies de menor consum, com la tecnologia LED. 
 
Transport i mobilitat 
 
La mobilitat de ciutadans, i també de mercaderies, constitueix un dels principals serveis 
prestats pel municipi. La gestió del trànsit, tant públic com privat, és una de les principals 
aplicacions de la Smart City, pel seu impacte en la millora de la productivitat de la ciutat, en 
la reducció del consum d'energia i dels costos associats, en el control de les emissions de 
gasos d'efecte hivernacle, i en la qualitat de vida general de la ciutat, ja que el trànsit rodat 
és la principal causa de contaminació atmosfèrica així com de contaminació acústica. 
 
Els sistemes intel·ligents de transport (ITS Intelligent Transportation Systems), així com la 
comunicació entre vehicles (V2V Vehicle to Vehicle) i d'aquests amb la infraestructura 
urbana (V2I Vehicle to Infraestructure) permeten millorar substancialment la gestió urbana 
del transport i la mobilitat. El vehicle elèctric, per la seva banda, constitueix una alternativa 
poc contaminant als motors de combustió, i la seva integració en la Smart Gris permet a 
més gestionar més eficaçment la demanda elèctrica. 
 
Gestió de residus 
 
La gestió de residus a les grans ciutats és un procés logístic de primera magnitud, que 
consumeix gran quantitat de recursos públics. El control dels contenidors (nivell 
d'ompliment) mitjançant sistemes de sensorització, el disseny de rutes eficients de recollida 
de residus en base a la informació capturada sobre l'estat dels contenidors i el control de les 
flotes de vehicles dedicats a aquesta recollida es configuren com a serveis essencials per a 
una gestió intel·ligent dels residus generats a les ciutats. 
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Serveis sanitaris i sociosanitaris 
 
La població envelleix a gran velocitat, la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris 
constitueix una de les principals prestacions públiques percebudes pels ciutadans. Amb 
independència de l'atribució competencial de la prestació d'aquests serveis a altres nivells 
de l'Administració, la veritat és que el municipi és, enfront dels seus ciutadans, responsable 
de la prestació de part d'ells, i molt significativament dels serveis sociosanitaris . 
 
Els sistemes de teleassistència i l'aplicació de les TIC a la protecció i cura de persones en 
situació de vulnerabilitat faciliten l'increment de la qualitat i extensió de la prestació 
d'aquests serveis. 
 
Comerç 
 
El comerç constitueix, sens dubte, un dels elements vertebradors i dinamitzadors de 
l'activitat de les ciutats. A la Smart City, el comerç tradicional ha d'evolucionar i adaptar-se, 
oferint serveis de comerç electrònic i facilitant l'ús de nous mitjans de pagament, com ara el 
pagament a través del mòbil. 
 
Seguretat 
 
La seguretat ciutadana i la protecció civil són serveis prestats pel municipi. La integració 
dels serveis d'emergència, la combinació de xarxes de sensors i de càmeres de 
videovigilància, així com la recopilació i tractament de grans volums d'informació generada 
pels ciutadans, per exemple a través dels seus telèfons mòbils, permeten incrementar 
l'eficàcia de la resposta de les autoritats davant de situacions d'emergència. 
 
Govern del poble/ciutat i relació amb els ciutadans 
 
La generalització de l'Administració electrònica en la relació entre els ciutadans i empreses i 
les autoritats municipals és un dels serveis de la Smart City. L'ús de les TIC per part de 
l'Administració Local per informar els ciutadans, així com per desenvolupar polítiques de 
transparència, Open Data i Open Government en la gestió municipal és un altre dels serveis 
que la Smart City pot oferir. 
 
Educació 
 
La infraestructura TIC d'una Smart City pot ser aprofitada per oferir serveis educatius basats 
en les TIC. Les xarxes de banda ampla faciliten l'accés generalitzat a aplicacions i 
continguts educatius, a plataformes d'e-learning i xarxes de cooperació i col·laboració amb 
propòsit formatiu. 
 
Cultura 
 
La Smart City pot oferir serveis culturals a través d'Internet, tant facilitant l'accés a 
informació relacionada amb la programació cultural de la ciutat, com oferint l'accés a fons 
culturals i patrimonials digitalitzats. 
 
Turisme 
 
L'aplicació de les TIC a aquest sector, tant per a la promoció turística com per a la gestió de 
reserves, i accés a serveis turístics de tota mena, especialment a través de dispositius 
mòbils, resulta imprescindible en el model de Smart City. 
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Consideracions generals 
 
Aquest serveis caldrà concretar-los de forma específica en cada poble/ciutat o àmbit 
comarcal en actuacions concretes que defineixen, per exemple: 

 
� Participació ciutadana 
� Eficiència en els procediments interns de gestió 
� Col·laboració amb d’altres entitats 
� Col·laboració Públic privada 
� Sistemes d’informació GEO localitzables 
� Telegestió d’edificis i integració de serveis 
� Interoperabilitat 
� Ajuntament 24h. i 365 dies 
� Administració sense paper, 100% electrònica 
� Ajuntament en mobilitat 
� Indicadors d’eficiència i sostenibilitat 
� Eficiència edificis públics 
� Enllumenat públic 
� Semàfors intel·ligents 
� Comptadors energia intel·ligents 
� Edificis singulars 
� Residus 
� Reciclatge 
� Infraestructures i habitabilitat urbana 
� Zones verdes 
� Accessibilitat i mobilitat vertical 
� Sistemes integrats de gestió de la mobilitat 
� Videovigilància 
� Gestió aparcaments 
� Sistemes de pagament de l’aparcament en zones regul ades via mòbil 
� Cotxe elèctric 
� Serveis de lloguer de bicicletes 
� Transport públic 

 
6.3  La Tecnologia 
 
Com s'ha descrit al llarg d'aquest capítol, la Smart City pot oferir un ampli ventall de serveis 
als seus ciutadans i empreses. Tots aquests serveis, per a la seva prestació, es basen en 
un ús intensiu de la tecnologia. 
 
Aquest projecte no seria possible dur-lo a terme en  el període 2015-2020 sense el 
lideratge de la Diputació de Barcelona y la creació  d’una plataforma tecnològica, 
única i integrada i al servei de tots el pobles/ciu tats de la província de Barcelona. 
Nomes així es pot garantir que s’arriba a tots els indrets i no es creen diferències en 
funció del territori o la ubicació dels diferents c iutadans  
 
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació juguen un paper central, no solament 
mitjançant la seva aplicació directa, sinó facilitant l'increment de l'eficiència de l'aplicació 
d'altres tecnologies com les de gestió de l'aigua, la gestió d'edificis i la generació, distribució 
i consum d'energia. 
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Caldrà diferenciar entre quatre àmbits el desenvolupament tecnològic: 
 

a) Sensorització de la ciutat 
b) Xarxa de comunicacions 
c) Plataforma agregadora de sensors i actuadors 
d) Plataforma de serveis 

 
Per què aquesta estratègia sigui possible dur-la a terme amb èxit, correspondrà als 
pobles/ciutats o espais comarcals els dos primers àmbits (a i b) i a la Diputació de Barcelona 
l’àmbit  -c-  (ja en desenvolupament) i l’àmbit –d- l’haurà de desenvolupar la Diputació de 
Barcelona dintre del seu projecte de serveis “Smart City” per a tots els municipis de la 
província 
 
Sensorització de la ciutat 
 
Els sensors permeten recopilar informació de múltiples facetes del poble/ciutat, informació 
que posteriorment pot ser tractada i utilitzada per prendre decisions de gestió. Els sensors 
faciliten informació sobre la situació del trànsit, sobre el consum d'energia, sobre les 
necessitats d'il·luminació, etc. Aquests sensors poden integrar-se en la infraestructura 
urbana, com els situats a les vies públiques o en els sistemes de distribució d'aigua o 
d'energia; o bé poden ser aportats pels mateixos ciutadans, sigui en els vehicles, en els 
terminals mòbils o en qualsevol altre element fix o mòbil de propietat privada que es troba 
connectat a la xarxa de comunicacions del poble/ciutat. 
 
Els sensors poden utilitzar-se per mesurar consums o fluxos d'aigua i energia; poden 
mesurar magnituds associades a nivells de seguretat; poden registrar temperatura, humitat, 
velocitat i direcció del vent o pressió atmosfèrica; poden mesurar velocitats o intensitats de 
trànsit, o nivells d'ocupació de vies públiques o de mitjans de transport; poden mesurar 
posicions o moviments. Tots aquests sensors poden situar-se en la infraestructura del 
poble/ciutat, en mitjans públics de transport, en vehicles o sistemes privats, o en els telèfons 
mòbils i smartphones que porten la majoria dels habitants de la ciutat. 
 
Els terminals mòbils, assenyaladament els smartphones, constitueixen una classe de 
dispositius d'especial interès per al model de Smart City. La seva presència generalitzada al 
poble/ciutat, de la mà de l'elevada penetració d'aquest tipus de dispositius entre la població, 
li atorga una ubiqüitat i una capacitat de generar grans volums de dades que, un cop 
agregats i processats, poden oferir una informació d'enorme valor, en temps real, de la 
situació del poble/ciutat. Els smartphones dotats de càmeres o de capacitat de 
posicionament, per exemple, estan en disposició de transmetre, a través de les xarxes de 
comunicacions sense fil, informació útil perquè la plataforma de serveis del poble/ciutat 
prengui decisions tendents a optimitzar serveis com la mobilitat, l'enllumenat públic, o fins i 
tot la distribució dels efectius de seguretat o d'atenció sanitària. 
 
Xarxa de comunicacions 
 
Les xarxes de comunicacions de la Smart City permeten la interconnexió de tots els 
sistemes que la integren, i específicament faciliten la recollida de dades per mitjà dels 
sensors, per al seu posterior tractament i presa de decisions. La infraestructura de 
comunicacions del poble/ciutat inclou tant xarxes fixes com xarxes mòbils de banda ampla. 
Les xarxes mòbils o sense fils tenen especial importància en la Smart City, en permetre la 
connexió de vehicles, dispositius mòbils i persones, i molt destacadament dels smartphones 
que, com s'ha assenyalat més amunt, estan cridats a convertir-se en el sensor per 
excel·lència de la Smart City.  
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Plataforma agregadora de sensors i actuadors 
 
És la plataforma que rep totes les dades dels sensors i d’altres fonts d’informació que 
genera la ciutat i les distribueix i les canalitza a un únic repositori per al seu 
emmagatzemament, processament i interconnexió amb altres sistemes d’informació. La 
plataforma també és capaç d’interactuar amb els sensors per transmetre accions segons 
paràmetres prèviament establerts.   
 
Plataforma de Serveis 
 
L'emmagatzematge, en alguns casos de llarga durada, així com la capacitat de 
processament, permeten explotar els grans volums d'informació generats per les xarxes de 
sensors. A partir dels ingents fluxos d'informació que procedeixen de la vasta xarxa de 
sensors de la ciutat i mitjançant les tècniques d’explotació de gran volum de dades actuals,  
la informació es pot transformar en coneixement útil i aplicable per prendre decisions de 
gestió municipal. 
 
Aquesta plataforma permet als operadors dels diferents àmbits de la Smart City (energia, 
mobilitat, turisme, etc.) prestar els serveis de la seva competència de forma eficient 
mitjançant l'explotació de la informació posada a la seva disposició per la infraestructura TIC 
del poble/ciutat. 
 
La plataforma també fa possible la creació d’un ecosistema d’emprenedoria gràcies a la 
disponibilitat de noves fonts d’informació que permeten la creació de nous serveis, afavorint 
el creixement econòmic de la zona. 
 
En les següents figures es representa un exemple de l'arquitectura del sistema operatiu 
urbà, que haurà de desenvolupar la Diputació de Barcelona per donar serveis a tots els 
municipis de la província, amb el detall dels components que integren cadascuna de les 
seves capes: 
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7. INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 
 

El desenvolupament del poble/ciutat sostenible necessita dotar-se d'una sèrie d'indicadors 
que siguin capaços de mesurar l'evolució del poble/ciutat i l'avanç i millora sobre les 
actuacions definides en el marc d'aquesta estratègia i que permetin avaluar els avenços i 
establir un sistema de transparència dels avenços i de la situació de la sostenibilitat davant 
els ciutadans. 

 
De tots els models d'indicadors que hi hem seleccionat dos models: 
 
- Model d'indicadors de sostenibilitat emprat per l'Ajuntament de Pamplona 
 
- Model i Indicadors per a ciutats sostenibles de la Fundació Forum Ambiental 
 
Per a una primera etapa aconsellem basar-nos en el model de l'Ajuntament de Pamplona, ja 
que considerem que el model de la Fundació Fòrum Ambiental requereix d'una tipologia 
d'informació que no es troba desagregada pels municipis menors de 150.000 habitants el 
que dificultaria enormement la seva aplicació, no obstant això considerem de gran valor la 
seva aportació. 
 
Indicadors de sostenibilitat  

CATEGORIA  ÀREA TEMÀTICA  INDICADOR 

Evolució de 
l'envelliment de la 
població  EQUITAT 

Dimensió de la pobresa  

Ocupació de l'habitatge  
HABITATGE 

Accés a l'habitatge  

Població activa, 
ocupació i atur  

Autosuficiència laboral  

SOCIAL 

TREBALL 

Índex ocupació local  

ECONOMIA ECONOMIA LOCAL Diversificació 
econòmica  
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Existència de zones 
públiques obertes i de 
serveis bàsics  USOS DEL TERRITORI 

Zones verdes  

MOBILITAT I TRANSPORT Mobilitat local i 
transport de passatgers  

Consum d'aigua  
RECURSOS NATURALS 

Consum d'energia  

RESIDUS Producció de residus 
urbans  

Qualitat de l'aire local  CONTAMINACIÓ 
 

Contaminació sonora  

Contribució local al 
canvi climàtic global  

Energies renovables  

SOSTENIBILITAT GLOBAL 
 

Petjada ecològica local  

AMBIENTAL 

INFORMACIÓ I EDUCACIÓ 
AMBIENTAL 

Informació i educació 
ambiental  

 

 
EXPLICACIÓ DELS INDICADORS  
En el moment d'iniciar l'aplicació de l'estratègia s'hauran calcular els indicadors actuals i fer 
un seguiment anual dels mateixos, encara que algun seva informació sigui plurianual, en 
aquest cas no patiran variació fins al període de canvi dels valors 
 
INDICADOR 1 
 
EVOLUCIÓ DE L'ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ 
UNITAT DE MESURA : Índex d'envelliment (global, femení, masculí) 
CÀLCUL: 
I.E. global = (Població > 65 anys / Població <15 anys) * 100 
I.E. femení = (Població femenina  > 65 anys / Població femenina <15 anys) * 100 
I.E. masculí = (Població masculina > 65 anys / Població masculina <15 anys) * 100 
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INDICADOR 2 
 
DIMENSIÓDE LA POBRESA 
SUBINDICADOR    UNITAT DE MESURA  
Nombre de concessions de Renda Bàsica Nombre de concessions 
Quantia mitjana concedida   € / persona beneficiària 
CÀLCUL 
Quantia mitjana concedida per persona = Renda Bàsica mitjana per unitat perceptora / Mitja 
de persones beneficiàries per unitat perceptora 
 
INDICADOR 3 
 
OCUPACIÓ DE L’HABITATGE 
UNITAT DE MESURA 
% habitatges no ocupats 
CÀLCUL 
Habitatge ocupat = Habitatge ocupat la major part de l’any pel nucli familiar 
Número de llars = número de llars ocupades 
Número de habitatges no ocupats = Número total d’habitatges – número d’habitatges 
ocupats 
% habitatges no ocupats = (número d’habitatges no ocupats / número total 
d’habitatges)*100 
 
INDICADOR 4 
 
ACCÉS A L'HABITATGE 
SUBINDICADOR      UNITAT DE MESURA 
Preu mitjà de l'habitatge per zones de la ciutat  € / m2 
Relació entre el preu mitjà total de l'habitatge  
per zones i la renda anual mitjana per habitant  Sense unitats (adimensional) 
 
INDICADOR 5 
 
POBLACIÓ ACTIVA, OCUPACIÓI ATUR 
SUBINDICADOR      UNITAT DE MESURA  
Taxa d'activitat      % De persones en actiu 
Taxa d'atur       % De persones en atur 
Atur registrat pel SOC (global, per sexe i per edat)  Núm de persones 
CÀLCUL 
Taxa d'activitat = (Nombre d'actius / Població ≥ 16 anys) * 100 
Actius: totes les persones que aporten un treball per produir béns i serveis, i les que no 
tenen ocupació en aquest moment, el busquen i estan disponibles per incorporar-s'hi. Es 
compon, per tant, d'ocupats i aturats. 
Taxa d'atur = (Nombre persones aturades / Nombre d'actius) * 100    
 
INDICADOR 6 
 
AUTOSUFICIÈNCIA LABORAL 
UNITAT DE MESURA 
Núm persones ocupades 
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CÀLCUL 
* Autosuficiència laboral = Nombre de persones ocupades a Pamplona / Població activa del 
municipi. 
Població activa: totes les persones que aporten un treball per produir béns i serveis, i les 
que no tenen ocupació en aquest moment, el busquen i estan disponibles per incorporar-
s'hi. Es compon, per tant, de persones ocupades i demandants d'ocupació. 
 
INDICADOR 7 
 
ÍNDEX D'OCUPACIÓ LOCAL 
UNITAT DE MESURA 
Nombre de persones ocupades 
CÀLCUL 
Índex d'ocupació local = Nombre de persones ocupades en el municipi X 1000 / nombre 
d'habitants (‰) 
 
INDICADOR 8 
 
DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 
SUBINDICADOR      UNITAT DE MESURA 
Nombre d'activitats econòmiques segons sectors  
d'activitat      Nombre d'activitats empresarials 
 
Nombre de llicències d'activitat econòmica no   Nombre de llicències 
industrial per barri, si s’escau. 
 
Nombre de subgrups CNAE amb activitats  
empresarials industrials donades d'alta   Nombre de subgrups 
 
CÀLCUL 
- Nombre d'activitats empresarials segons sectors d'activitat. 
Es considera activitat empresarial les activitats que emanen de l'Impost d'Activitats 
Econòmiques (IAE) del municipi en la secció 1, on s'inclouen les següents divisions 
tipològiques: 
10 Ramaderia independent, 11 Energia aigua, 12 Extracció i transformació de minerals, 13 
Indústries transformadores dels metalls, 14 Altres indústries manufactureres, 15 
Construcció, 16 Comerç, restaurant, allotjament i reparacions, 17 Transport i comunicacions, 
18 Institucions financeres, assegurances i serveis, i 19 Altres serveis. 
Són activitats empresarials perquè estan constituïdes com a societat empresarial, seguint la 
normativa vigent. No s'inclouen, segons la pròpia estructura de l'Impost d'Activitats 
Econòmiques, les activitats professionals per no estar aquestes associades a una forma 
jurídica de societat empresarial. 

 
- Nombre de llicències d'activitat econòmica no industrial per barri. 

Es considera llicència d'activitat econòmica no industrial, les activitats empresarials i 
professionals (en aquest apartat no cal la consideració de societat mercantil) de l'IAE 
de l'Ajuntament a excepció de les activitats de naturalesa industrial que corresponen a 
les divisions següents: 12 Extracció, transformació de minerals, 13. Indústries 
transformadores de metalls i 14 Altres indústries manufactureres. 

 
Es facilita aquesta informació, en funció del domicili en què s'ha donat d'alta l'activitat. 
- Nombre de subgrups CNAE amb activitats empresarials industrials donades d'alta. 
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Aquest Subindicador intenta avaluar la diversificació de les activitats empresarials 
industrials presents al municipi. Per a això, s'ha realitzat una anàlisi de les activitats 
industrials donades d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques. Es consideren activitats 
industrials les pertanyents a les divisions 12, 13 i 14 La classificació de les activitats 
econòmiques té quatre nivells, que van del més general al més concret: divisió, 
agrupació, grup i subgrup. Com el que intenta quantificar aquest indicador és la 
diversitat de la indústria de la ciutat, s'han comptabilitzat el nombre de subgrups en què 
hi ha donada d'alta alguna activitat econòmica industrial, ja que és la categoria més 
específica. Així, es pot comparar si la indústria en municipi s'està diversificant, o si les 
activitats existents tendeixen a concentrant-se en un sector, ja que la indústria d'una 
ciutat amb 100 activitats industrials reunides en 5 subgrups és menys diversa, en 
principi, que la d'una altra ciutat amb el mateix nombre d'activitats repartides en 20 
subgrups. 

 
INDICADOR 9 
 
EXISTÈNCIADE ZONES PÚBLIQUES OBERTES I DE SERVEIS 
SUBINDICADOR      UNITAT DE MESURA 
Existència de ... 
- Àrees lliures i zones verdes 
- Centres Sanitaris 
- Centres educatius públics i concertats 
- Comerços d'alimentació 
- Punts de recollida selectiva de residus urbans 
- Parades d'autobús  % De la població que viu a menys de 

300 m d'aquests serveis 
 
INDICADOR 10 
 
EXISTÈNCIA DE ZONES VERDES 
UNITAT DE MESURA 
Metres quadrats de zones verdes per habitant 
 
CÀLCUL 
Zones verdes = superfície total de zones verdes existents en sòl urbà consolidat en el 
municipi (m2) / nombre d'habitants del municipi 
 
INDICADOR 11 
 
MOBILITAT LOCAL I TRANSPORT DE PASSATGERS 
 
Aquest indicador analitza la distribució dels modes de transport utilitzats al poble/ ciutat en 
una jornada diària no festiva. Així mateix, es persegueix conèixer els fluxos de moviment, la 
distància recorreguda, el temps mitjà invertit en aquests desplaçaments i altres 
característiques de la mobilitat dels ciutadans. 
 
D'altra banda, l'indicador examina les actuacions urbanístiques que, a fi de facilitar els 
desplaçaments a peu i de promoure formes alternatives de mobilitat més sostenibles, com 
ara l'ús de la bicicleta o del transport públic, s'han desenvolupat en el municipi. 
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UNITAT DE MESURA: 
 

i. Nombre de viatges i temps emprat per habitant i dia, segons classe de viatge i mitjans 
de transport. 
ii. Nombre de viatges en transport públic urbà per habitant i any. 
iii. Mitjana total de distància recorreguda per habitant i dia, segons classe de viatge i 
manera de transport. 
iv. Quilòmetres lineals de carrers peatonalitzats al poble/ciutat. 
v. Quilòmetres lineals de carril-bici al poble/ciutat. 
vi. Quilòmetres lineals de carril-bus del poble/ciutat. 
vii. Distribució del nombre de viatges diari per persona segons els mitjans de transport al 
poble/ciutat en una jornada laboral. 

 
TIPUS DE INDICADOR: Segons el model de l'Agència Europea de Medi Ambient, els tres 
primers sub-indicadors són de "Força motriu". Els hàbits que les persones segueixen en els 
seus desplaçaments i els mitjans de transport utilitzats, incideixen de manera directa en la 
pressió exercida sobre l'entorn i per tant, en la seva qualitat. 
 
La resta, estan relacionats amb les actuacions que l'Ajuntament ha implantat a fi d'afavorir 
els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport col·lectiu. Per tant, són sub-indicadors 
de tipus "Resposta". 
 
CONTEXT DE SOSTENIBILITAT: el model de mobilitat utilitzat per la ciutadania, amb 
relació als mitjans de transport utilitzats, incideix en la qualitat de vida i en la pressió que 
s'exerceix sobre l'entorn local. 
 
Les necessitats de mobilitat actuals, la configuració urbana i els seus usos, les 
infraestructures existents, etc., influeixen en el mitjà de transport utilitzat en els 
desplaçaments dels habitants del municipi i la comarca. 
 
INDICADOR 12 
 
CONSUM D'AIGUA 
SUBINDICADOR     UNITAT DE MESURA 
- Nombre de litres d'aigua d'ús domèstic consumits 
 per habitant i dia     Litres / habitant / dia 
- Nombre de litres d'aigua consumits al dia segons 
 Sectors       Litres 
 
INDICADOR 13 
 
CONSUM FINAL D'ENERGIA 
SUBINDICADOR     UNITAT DE MESURA 
Consum final d'energia en el municipi  tep / any; tep / habitant / any 
Percentatge de l'energia final total 
 consumida per cadascun dels sectors  % 
 
CÀLCUL 
En el cas de no disposar d'informació directa del municipi es pot actuar: 
 
Per a la quantificació d'aquest indicador, els consums d'energia corresponents al municipi 
han estat estimats fent una extrapolació de les dades de consum d'energia final en el 
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conjunt de població superior amb Informació. Per a això, s'han utilitzat magnituds 
associades al consum de combustibles com: el nombre d'habitants del municipi respecte al 
total del conjunt superior, el nombre de vehicles respecte al total, o el nombre d'empleats de 
la indústria respecte al total. En realitzar aquesta extrapolació s'obté una estimació que, com 
a tal aproximació, pot diferir de les dades reals. No obstant això, en no existir dades 
disponibles sobre els consums d'energia a nivell local, és l'única opció raonable d'obtenir 
unes dades de consum per al municipi. 
 
INDICADOR 14 
 
PRODUCCIÓ DE RESIDUS URBANS 
SUBINDICADOR     UNITAT DE MESURA 
Generació de residus al municipi  kg / habitant / any.   Kg / habitant / dia 
Índex de recollida efectiva   % 
 
INDICADOR 15 
 
QUALITAT DE L'AIRE LOCAL 
SUBINDICADOR     UNITAT DE MESURA 
Nombre de vegades que superen l'any els valors Núm de vegades que se superen.límit 

dels contaminants seleccionats: els 
valors límit 

NO2,SO2, CO, O3i PM10 
 
Existència d'un pla de gestió de qualitat de l'aire Sense unitats 

 
VALORS LÍMIT 
Els límits considerats, segons la legislació europea queden reflectits en la següent taula:  

 
 

Contaminant Període mitjà 
de mesura 

Estàndards de qualitat de l’aire 
i objectius 

Data límit 
d'aplicació de la 

Directiva 

Estatus 
legal 

SO2 24 hores No excedir 125 mg / m3més de 
3 vegades a l'any 

01/01/2005 1 

NO2 1 hora No excedir 200 mg / m3més de 
18 vegades a l'any 

01/01/2010 1 

PM10 24 hores No excedir 50 mg / m3més de 
35 vegades a l'any 

01/01/2005 1 

PM10 24 hores més de 7 vegades l'any (*) 01/01/2010 1 

CO 
Màxima mitjana 

octo horària 
diària 

10 mg / m3(**) 01/01/2005 2 

Ozó Màxim 
octohoràriadiari 

No excedir 120 mg / m3més de 
25 dies a l'any 

2010 3 

(1). Directiva 1999/30 / CE 
(2). Directiva 2000/69 / CE 
(3). Directiva 2002/3 / CE 
* L'estàndard de qualitat establert, prenent com a data límit l'any 2010, permet excedir el valor 
límit només 7 vegades a l'any. 
** No es permet superar aquest límit en cap ocasió. 
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INDICADOR 16 
 
CONTAMINACIÓ SONORA 
SUBINDICADOR      UNITAT DE MESURA 
Percentatge de la població exposada a nivells alts  %de sorolls ambientals molt de 
temps 
 
Existència i nivell d'implementació d'un pla d'acció  Si / no  % Implementatcontra el 
soroll 
 
INDICADOR 17 
 
CONTRIBUCIÓ LOCAL AL CANVI CLIMÀTIC GLOBAL 
SUBINDICADOR      UNITAT DE MESURA 
Emissió anual de CO2 desglossat per sectors emissors Tones de CO2/ Any 
Emissió anual de CO2 per càpita   Tones de CO2/ Habitant / any 
CÀLCUL 
EmissionsCO2= �(Consum combustiblei* Factor d'emissió de CO2del combustiblei) 
 
INDICADOR 18 
 
PRODUCCIÓ D'ENERGIES RENOVABLES 
SUBINDICADOR     UNITAT DE MESURA 
Producció d'energia renovable 
al municipi      Kwh / any 
Índex de autosuficiència energètica local  
amb energies renovables    % 
CÀLCUL 
Producció d'energies renovables = Producció total d'energies renovables en el terme 
municipal (Microgeneració, solar tèrmica, fotovoltaica i geotèrmica) 
 
INDICADOR 19 
 
PETJADA ECOLÒGICA 
UNITAT DE MESURA 
Hectàrees globals / habitant (GHA / hab) per any. 
CÀLCUL 
Expressió general de la petjada ecològica: HEi= Ci/ Ri 
On, 
HEi= Petjada ecològica del recurs i (ha / hab / any) 
Ci= Consum del recurs i (kg / hab / any) 
Ri= Rendiment o productivitat per al recurs i (kg / ha / any) 
 
CONSUM APARENT: 
 
Consumi= Producciói+ Importaciói- Exportaciói 
 
HEi=Ci/ Ri= (Pi+ Ii- Ii)/ Ri 
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CÀLCUL DE LA PETJADA ECOLÒGICA A PARTIR DELS RENDIMENTS LOCALS I 
GLOBALS: 
 
HEi= [(Pi- Ii)/ Rlocali]+ [Ii/ Rglobali] 
 
On, 
HEi= Petjada ecològica del Producte i (ha / hab) 
Pi= Producció del producte i (t / hab) 
Ii= Exportació del producte i (t / hab) 
R.locali= Rendiment o productivitat local del producte i (t / ha)  
Ii= Importació del producte i (t / hab) 
Rglobali= Rendiment o productivitat global del producte i (t / ha) 
 
PETJADA ECOLÒGICA DEL CONSUM 
D'ENERGIA: 
 
HEi= Ci/ REi 
 
On, 
HEi= Petjada ecològica de la font d'energia i (ha / hab)  
Ci= Consum de la font d'energia i (Gj / hab) 
REi= Rendiment energètic de la font d'energia i (Gj /  ha) 
 
CONVERSIÓ DE LA PETJADA ECOLÒGICA A HECTÀREES GLOBALS: 
 
HE (HA / HAB) * FACTOR D'EQUIVALÈNCIA (GHA / HA) = HE (GHA / HAB) 
 
On, 
HE = Petjada ecològica  
Ha = hectàrea 
GHA = hectàrea global: hectàrea amb productivitat estàndard (mitjana mundial). 
 
8. MODEL DE PARTICIPACIÓ 
 
Tota estratègia de poble/ciutat sostenible necessita, per al seu èxit i assoliment dels seus 
objectius, una complicitat total amb la ciutadania, el que implica la creació de models de 
participació dels ciutadans. 
 
L'abast de les projeccions i d'altres formes d'iniciatives participatives de planificació solen 
ser a nivell de poble/ciutat o de comarca, i sovint tenen una orientació de mercat amb 
especial èmfasi en els agents institucionals. Una major mobilització col·lectiva, que impliqui 
els ciutadans en les principals qüestions de desenvolupament urbà, sembla cada vegada 
més important per evitar l'exclusió i la polarització socioeconòmica, així com per contrarestar 
els efectes negatius de la creixent diversitat. Els esdeveniments esportius o culturals poden 
tenir un efecte mobilitzador, ajudar a crear una identitat compartida i generar confiança en el 
futur, però també calen accions menys espectaculars que abordin els problemes quotidians. 
 
8.1 Mobilització dels residents 
 
La implicació dels residents als pobles/ciutats és fonamental per a l'èxit de nombroses 
polítiques, especialment en un context de crisi i de possibles conflictes entre les diferents 
parts interessades. Als pobles/ciutats on s'han dedicat recursos i temps a organitzar 
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processos participatius, la cohesió és més gran, especialment al nivell de barri, i també es 
registra un major nivell d'apropiació de les visions i estratègies a curt i llarg termini per part 
dels residents. Alguns governs locals han posat en marxa mecanismes per implicar 
directament als residents en les decisions sobre pressupostos. Fins i tot si els processos es 
limiten únicament a algunes parts del pressupost local, creen una tendència de major 
responsabilització per part dels ciutadans. Altres exemples de governança participativa i 
basada en la solidaritat són els pactes per a l'ocupació, el model del Quebec, les empreses 
socials, etc. 
 
8.2 Enfocaments de desenvolupament impulsats per la  comunitat local 
 
Els enfocaments territorials sobre el desenvolupament local impulsats per agents locals se 
centren en el suport de processos de desenvolupament endogen, és a dir, estimular el 
desenvolupament des del suport extern, facilitant així solucions locals innovadores. A 
diferència de les iniciatives impulsades per les autoritats locals, es recolzen en un major 
paper, implicació i compromís de la pròpia comunitat i no queden confinades 
necessàriament a les fronteres administratives. Per la seva naturalesa, també poden 
adoptar estratègies de desenvolupament econòmic de més abast i a més llarg termini. 
 
Els enfocaments de desenvolupament local fomenten l'establiment de partenariats entre 
entitats públiques, privades i voluntàries, proporcionant així una potent eina per mobilitzar i 
implicar les comunitats i les organitzacions locals, així com als ciutadans. Constitueixen un 
enfocament més integral i inclusiu a l'hora d'abordar reptes locals, amb un enfocament 
sobre la qualitat, la capacitat d'inclusió i la sostenibilitat de les estratègies de creixement. 
Són particularment rellevants a l'hora d'abordar les àrees més desfavorides en diversos 
aspectes, on les eines de desenvolupament convencionals no funcionen. També poden 
utilitzar-se per mantenir la inclusió activa, fomentar la innovació social o designar iniciatives 
per a la regeneració de zones empobrides. 
 
Igual que amb qualsevol altre instrument o enfocament basat en la participació i el 
compromís fort dels ciutadans (bottom-up), el desenvolupament local depèn que els agents 
implicats tinguin la capacitat suficient per fer-ho. 
 
8.3 Necessitat de desenvolupar les capacitats per a conseguir la responsabilització 
 
Paral·lelament a la creixent necessitat de mobilització i participació dels residents, hi ha una 
tendència a completar els models antics de democràcia representativa amb maneres més 
participatius de rendició de comptes i compromís democràtic. Els nous marcs de 
governança fan pensar que els ciutadans i les comunitats assumiran més responsabilitat 
sobre el seu propi benestar i els processos polítics locals que tenen conseqüències directes 
sobre la seva vida i sobre l'entorn en què viuen. 
 
La participació i la responsabilització ciutadana plantegen una sèrie de qüestions sobre la 
legitimitat democràtica i la representativitat de les persones implicades. Els grups més febles 
o marginals, per exemple, les persones que pateixen una situació d'atur de llarga durada, 
les mares solteres, les minories ètniques o les persones amb menys estudis, tenen més 
dificultats per expressar la seva opinió. De vegades, el terme «participació» s'utilitza 
erròniament per designar activitats informatives. És possible que els grups d'interès més 
forts o aquells que estan més habituats a fer-se sentir monopolitzin l'opinió i actuïn com a 
guardians de la comunicació. Per tant, és necessari adoptar mètodes de vulgarització per 
garantir que la participació no implica únicament als ciutadans actius i representatius de les 
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classes mitjanes, sinó també a una diversitat més àmplia d'agents, que inclogui persones de 
tots els contextos socioeconòmics, grups d' edat i posicions en la societat. 
 
L'èxit dels enfocaments de desenvolupament local rau en gran mesura en la capacitat de 
gestió individual i en el compromís dels responsables dels projectes i les seves xarxes 
socials. La necessitat de formació a nivell local és especialment urgent en les comunitats on 
la implicació cívica, tant dels ciutadans com de les organitzacions, és tradicionalment feble o 
inexistent, cosa que succeeix en la majoria de les ciutats europees. 
 
8.4  Recomanacions de mesures relacionades amb la g estió urbana, la governança i la 

participació ciutadana 
 
Atorgar a la governança urbana una dimensió estratègica que aposti per un model de 
poble/ciutat més sostenible, que vinculi cohesió social, qualitat ambiental i desenvolupament 
econòmic i que promogui la cooperació i coordinació amb les zones rurals adjacents, 
acomodant les estructures organitzatives i les formes de gestió a aquests nous reptes. 

 
• Assumir i impulsar els cinc principis que, segons el "Llibre Blanc de la Governança 

Europea", constitueixen la base d'una bona governança més democràtica a tots els 
nivells: obertura, participació, responsabilitat, eficàcia i coherència, entenent que tots 
ells s'han d'impulsar sinèrgica i integradament per ser eficaços. 

 
Aconseguir una cooperació interadministrativa més eficient que aconsegueixi articular la 
diversitat, fragmentació i dificultat de comunicació interadministrativa actual mitjançant 
mecanismes de coordinació, cooperació i / o integració: de manera vertical entre 
l'administració estatal, autonòmica i local, i de manera horitzontal entre els diferents 
organismes sectorials. 

 
• Mesures per impulsar la Coordinació interadministrativa vertical: 

 
� Establir òrgans i procediments de coordinació interadministrativa entre els 

diferents nivells de l'administració. 
� Establir mecanismes de coordinació i articulació entre les diferents escales de 

planejament (entre poble/ciutat i territori, entre poble/ciutat i sector,  etc.). 
� Elaborar plans territorials supramunicipals (plans metropolitans, de comarques o 

mancomunitats, etc.) amb dimensió estratègica i que preferiblement també 
incloguin directrius vinculants per a la coordinació amb el planejament estratègic i 
sostenible municipal. 

 
• Mesures per impulsar la Coordinació sectorial transversal i horitzontal: 

 
� Establir òrgans i procediments de coordinació interadministrativa horitzontal. 

Desenvolupar fórmules d'accés i consulta pública i interadministrativa de les 
polítiques sectorials. 

� En tot cas, en la tramitació dels instruments d'ordenació territorial i urbanística 
haurà d'assegurar el tràmit d'audiència a les administracions públiques les 
competències poguessin resultar afectades. 

� Desenvolupar polítiques urbanes de caràcter integrat i transversal. 
� Establir mecanismes intermunicipals de coordinació del planejament i la gestió 

amb els municipis propers. 
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� Incorporar en la documentació dels instruments d'ordenació de les actuacions 
"un informe o memòria de sostenibilitat econòmica, en el qual es ponderarà en 
particular l'impacte de l'actuació en les Hisendes Públiques afectades per la 
implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en 
marxa i la prestació dels serveis resultants. 

� Incorporar l'avaluació ambiental estratègica en els processos de planejament 
territorial i urbà i d'infraestructures, contemplant així mateix l'avaluació integral 
energètica a les autoritzacions de nous projectes que afecten l'entorn urbà i 
interurbà (impactes energètics dels projectes, indicadors energètics mínims, 
obligació de correccions , etc.) i el compliment dels objectius de qualitat 
paisatgística. 

� Promoure i definir polítiques locals integrades amb les Agendes Locals 21, com 
a instrument preferent de gestió, de caràcter estratègic que impliquin als 
diferents departaments del govern local i que involucrin actors públics i privats 
amb capacitat de lideratge social, dotada dels seus òrgans de participació 
corresponent. 

� Establir mecanismes de coordinació entre el Planejament i l'Avaluació 
Ambiental Estratègica, les Agendes Locals 21, etc. 

 
Desenvolupar un nou model d'administració oberta al canvi intern, com a premissa 
necessària per a la transformació social externa: una administració propera a la ciutadania 
per millorar l'eficàcia de la seva gestió, transparent per garantir l'accés a la informació i 
exemplaritzant tant en els seus processos interns com en les seves actuacions directes. 

 
• Apropar l'administració a la ciutadania, facilitant l'accés a la informació, simplificant els 

procediments i facilitant el desenvolupament de l'administració electrònica i l'accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. 

• Establir protocols d'avaluació interns, externs i participatius i mecanismes de millora de 
l'eficàcia en la gestió pública. 

• Fomentar la transparència dels procediments administratius i de la gestió local, 
aprofitant les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

• Fer transparents els criteris de formulació i revisió del planejament general. 
• Promoure el caràcter exemplaritzant de l'Administració, propiciant que els serveis 

públics que presta a Administració Local formin part activa en els objectius d'aquesta 
Estratègia, tant en aquells aspectes tendents a reduir la petjada ecològica com en 
aquells purament administratius. 

• Assumir internament el caràcter exemplaritzant, integrant els objectius ambientals en 
les activitats de l'Administració Local mitjançant un Sistema de Gestió Ambiental. 
Aquest sistema permetria implantar procediments d'eficiència i estalvi econòmic en el 
propi consum energètic, en el consum d'aigua o en la minimització i reciclatge de 
residus produïts, fomentar les "compres verdes" o de "comerç just", impulsar la igualtat 
de gènere, introduir clàusules ambientals i socials en els contractes públics, etc. .; 
manifestant així públicament el seu compromís social i ambiental a tota la ciutadania. 

• Desenvolupar exemplarment polítiques urbanes de caràcter integrat i transversal. 
• Desenvolupar instruments de gestió pública activa en el mercat de sòl i d'habitatge. 
• Impulsar mesures de gestió del temps i racionalització dels horaris, i altres de 

conciliació familiar i impuls de l'atenció a infants, gent gran i població dependent. 
 

Construir noves formes de governança que incorporin el capital social, la participació 
ciutadana i la col·laboració en xarxa, establint complicitats que permetin sumar recursos i 
estructures d'actuació. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

197/375 

Sobre la base dels drets dels ciutadans es recomana: 
 

• Afavorir l'accés a la informació, potenciant la divulgació, la comunicació, la informació 
pública sobre les polítiques urbanes, el planejament i les infraestructures, i la publicitat i 
eficàcia en la gestió pública. 

• Establir òrgans i procediments de canalització de les iniciatives ciutadanes. 
• Fomentar la col·laboració en xarxa com a agent multiplicador de les estratègies de 

sostenibilitat, teixint i aprofitant les xarxes locals existents, per buscar la participació del 
ciutadà, creant mecanismes específics per la seva implicació. 

• Promoure instruments pilot de descentralització administrativa i implicació directa de la 
ciutadania en la gestió municipal, com ara els Pressupostos Participatius. 

• Promoure una participació ciutadana activa en general en totes les polítiques urbanes i 
sostenibles locals, i, en particular en totes les fases de l'ordenació territorial i 
urbanística (diagnòstic, redacció, aprovació, seguiment) i en l'avaluació ambiental. 

• Desenvolupar instruments de planificació del desenvolupament del municipi basats en 
el consens d'una visió estratègica compartida. 

• Establir mecanismes de gestió participativa directa. 
 

Promoure i liderar el canvi col·lectiu de la societat cap a la sostenibilitat, impulsant 
mitjançant la informació, l'educació i la participació, nous patrons culturals que potencien 
l'austeritat, el consum responsable, la consciència dels límits físics, la posada en valor dels 
recursos i el patrimoni ambiental, cultural i social heretat, etc. 

 
• Afavorir un nou compromís col·lectiu per impulsar el canvi urbà cap a la sostenibilitat en 

virtut del principi de desenvolupament territorial i urbà sostenible, generant iniciatives 
de transformació social a través de la participació, oferint informació rellevant per a la 
ciutadania, fent-la coneixedora de les conseqüències que els nostres actes tenen sobre 
el territori, i integrant la participació en els processos de gestió urbana. 
 

• Educar per crear ciutadania i consciència sobre la sostenibilitat, per generar implicació 
en l'esfera pública: integrant l'educació per a la ciutadania i la sostenibilitat en els 
centres educatius i reforçant els espais d'educació no formal i informal que promoguin 
l'aprenentatge al llarg de tot el cicle de la vida i que donin un lloc preponderant a 
l'aprenentatge i la transmissió de valors, als enfocaments sistèmics i a la democràcia 
participativa. 

 
Establir estratègies d'acció i mecanismes de seguiment i evolució dels canvis en el sistema 
urbà. 
 
• Establir mecanismes d'avaluació i seguiment de la política urbana i ambiental, 

gestionant la informació amb criteris d'accessibilitat i rellevància, per donar suport a la 
presa de decisions amb una perspectiva estratègica i a llarg termini. 

 
• Desenvolupar i aplicar localment un Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat Urbans 

(SISU) que permetin avaluar l'evolució de la sostenibilitat urbana en les seves 
dimensions social, ambiental i econòmica al llarg del temps; i promoure la comparativa 
entre ciutats a través d'uns indicadors comuns. 

 
• Especificar clarament els criteris de formulació o revisió del planejament general de la 

ciutat. 
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8.5 Conclusions 
 
Cal definir en cada poble/ciutat o a nivell d’àmbit comarcal, en aquells casos en què la 
composició de les poblacions així ho aconselli, com a mínim, els següents mecanismes: 

 
� Definir un model d'informació i debat amb els ciutadans 
� Descriure a els Grups de treball (consells municipals, Comissions mixtes, etc.) per 

temàtiques i Àrees o barris, la composició i els Funcions. 
� Descriure el nivell de relació qualitatiu entre l'autoritat municipal i la participació 

ciutadana. 
� Definir una Comissió de Seguiment mixta (Ajuntament / ciutadania) paper Seguiment 

de la Implantació i Avaluació de Resultats de l'estratègia. 
� Definir la participació ciutadana en la Direcció de l’aplicació de l'Estratègia. 
 

9. FINANÇAMENT 
 
Cal distingir dues tipologies de projectes: 

 
a) La definició específica de l’estratègia sostenible del poble/ciutat pel període 2015-2020 
b) La implantació de un programa d’actuacions sostenibles en el període 2015-2020 

derivades de l’aplicació d’accions ressenyades en l’estratègia. 
 

Referent a la primera la Diputació de Barcelona posarà a disposició de tots els 
pobles/ciutats de la província, de forma gratuïta, la present estratega general. Tanmateix, 
durà a terme un projecte inicial de desenvolupament específic de l’estratègia en sis 
municipis. 
 
Pel que representa la implantació d’un programa d’actuacions sostenibles, la Diputació de 
Barcelona es dotarà d’una plataforma de smart cities (cofinançada amb projectes europeus) 
que es desenvoluparà en el termini 2015-2020 amb la incorporació d’una sèrie d’actuacions 
referides a energia baixa en CO2, activitat econòmica i inclusió social. El cofinançament 
europeu es fonamentarà en el Programa URBAN 2015-2020 i els programes inclosos en el 
Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020 (POCInt). 
 
Aquesta plataforma i serveis es posaran a disposició de tots els municipis de la província de 
Barcelona. Correspondrà a cada municipi fer la seva inversió específica en la sensorització i 
la xarxa interna municipal de recollida de dades del municipi. 
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Segon.-  Donar difusió del model d’estratègia sostenible per a uns pobles i ciutats 
intel·ligents ( cap a una SMART/Region de la demarcació de Barcelona), als efectes de 
facilitar el coneixement i assegurar l’observança de les prescripcions i normes que 
conté.  
 
Servei de Programació 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, concedir una 
subvenció per import de quaranta-cinc mil nou-cents  vint-i-un euros amb 
seixanta-quatre cèntims (45.921,64) € a l'Ajuntamen t d’Argentona, 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, 
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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 d'Argentona presentà en data 20 d'octubre de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec de 337.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Argentona. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 337.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona 337.000 € 
amb una subvenció d’import de 45.921,64 €, 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 
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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 quaranta-cinc mil nou-cents vint-i-un euros amb 
seixanta-quatre cèntims (45.921,64) € a l'Ajuntament d'Argentona 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 20 
d'octubre 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 d'Argentona, 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. 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, concedir una 
subvenció per import de cent noranta mil set-cents setanta-dos euros amb 
quaranta cèntims (190.772,40) € a l'Ajuntament d’Es plugues de Llobregat, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadel l, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2014.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
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l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat presentà en data 21 d'octubre de 2014 una 
sol·licitud d'un préstec d’1.400.000 € amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.400.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona  
1.400.000 € amb una subvenció d’import de 190.772,40 €, 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 cent noranta mil set-cents setanta-dos euros amb 
quaranta cèntims (190.772,40) € a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per subsidiar 
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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 21 
d'octubre 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 d'Esplugues de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.-  AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, concedir una 
subvenció per import de dos-cents quaranta-vuit mil  sis-cents vuitanta-cinc 
euros amb quaranta-cinc cèntims (248.685,45) € a l' Ajuntament de Terrassa, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadel l, SA per finançar les 
inversions del pressupost 2014.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Terrassa presentà en data 29 d'octubre de 2014 una sol·licitud d'un 
préstec d’1.825.000 € 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 Terrassa. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.825.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona  
1.825.000 € amb una subvenció d’import de 248.685,45 €, 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 dos-cents quaranta-vuit mil sis-cents vuitanta-
cinc euros amb quaranta-cinc cèntims (248.685,45) € a l'Ajuntament de Terrassa 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 29 d'octubre 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 Terrassa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 

Tercer.-  AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
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25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, concedir una 
subvenció per import de seixanta mil setanta-tres e uros amb setanta-nou 
cèntims (60.073,79) € a l'Ajuntament de Matadepera,  a l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les i nversions 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 Matadepera presentà en data 22 d'octubre de 2014 una sol·licitud 
d'un préstec de 440.856,78 € 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 Matadepera. 
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El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 440.856,78 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 
12 mesos per finançar inversions, del qual Diputació de Barcelona subvenciona    
440.856,78 € amb una subvenció d’import de 60.073,79 €, 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 mil setanta-tres euros amb setanta-nou 
cèntims (60.073,79) € a l'Ajuntament de Matadepera 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 22 d'octubre 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 Matadepera, 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. 
 
26.- Dictamen pel qual es 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 “Infraestructures”, al 0% d’interè s i a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Cabrils.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cabrils, presentada en data 
28/10/2014 per finançar la inversió “Infraestructures” 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 Cabrils  
Actuació:  Infraestructures 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 112/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
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27.- Dictamen pel qual es 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 “Urbanització nucli antic, f. 1”, al 0% d’interès i a retornar en 10  
anualitats, a l’Ajuntament de Carme.-  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 Carme, presentada en data 
30/5/2014 per finançar la inversió “Urbanització nucli antic, f. 1” 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 Carme  
Actuació:  Urbanització nucli antic, f. 1 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 37/2014 

 
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.  
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència,  la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import divuit mil nou-cents vuitanta-set euros amb 
cinquanta-set cèntims (18.987,57) € per a finançar l’actuació local “Enllumenat”,  
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’ Ajuntament de Monistrol de 
Calders.-  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 Monistrol de Calders, 
presentada en data 23/10/2014 per finançar la inversió “Enllumenat” 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 
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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 Monistrol de Calders  
Actuació:  Enllumenat 
Import crèdit:  18.987,57 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 110/2014 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de divuit mil nou-cents vuitanta-set 
euros amb cinquanta-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.  
 
29.- Dictamen pel qual es 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 “Sentències expropiacions”, al 0% d’interès i a retornar en 10  
anualitats, a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

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

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Montcada i Reixac, 
presentada en data 3/112014 per finançar la inversió “Sentències expropiacions” 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 Montcada i Reixac  
Actuació:  Sentències expropiacions 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 115/2014 

 
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.  
 

30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent seixanta mil (16 0.000) € per a finançar 
l’actuació local “Entorn pavelló municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10  
anualitats, a l’Ajuntament de Parets del Vallès.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

213/375 

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 Parets del Vallès, 
presentada en data 28/10/2014 per finançar la inversió “Entorn pavelló 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 Parets del Vallès  
Actuació:  Entorn pavelló municipal 
Import crèdit:  160.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 113/2014 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent seixanta mil euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 

Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
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31.- Dictamen pel qual es 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 “Gespa artificial camp futbol”, al  0% d’interès i a retornar en 10  
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.-  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 Sant Llorenç Savall, 
presentada en data 10/28/2014 per finançar la inversió “Gespa artificial camp futbol” 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 Sant Llorenç Savall  
Actuació:  Gespa artificial camp futbol 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 111/2014 

 
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.  
 
32.- Dictamen pel qual es 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 “Millores av. Vallès”, al 0% d’int erès i a retornar en 10 anualitats, 
a l’Ajuntament de Terrassa.-  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 Terrassa, presentada en 
data 23/10/2014 per finançar la inversió “Millores av. Vallès” 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 
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Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11/12/2013, i publicada en el BOPB de 23 de 
desembre 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Terrassa  
Actuació:  Millores av. Vallès 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 71/2014 

 
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.  
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per dele gació de la Presidència, 
l’aportació de l’any 2014 per fer front a les oblig acions dimanants del conveni de 
col·laboració vigent entre la Diputació de Barcelon a i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per por tar a terme la difusió i la 
implantació del Sistema Integral de Qualitat Turíst ica Espanyola en Destinacions 
(SICTED).- 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, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a 
objectiu impulsar la implantació de sistemes de qualitat turística en les destinacions 
turístiques de la província de Barcelona, en especial en aquelles que tenen definit un 
ens de gestió participat tant pel sector públic com pel sector privat.  
 
L’any 1999 es va aprovar el Pla del Turisme de qualitat del Turisme Espanyol (2000-
2006) i, posteriorment, al 2007 el Pla del Turisme Espanyol 2008-2012, prèvia 
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aprovació del mateix per part del Consell Espanyol del Turisme i la Conferència 
Sectorial de Turisme, també l’any 2007. Posteriorment es va aprovar el PNIT (Plan 
Nacional e Integral de Turismo 2012-2015). En virtut d’aquests Plans, la política de 
qualitat turística s’ha convertit en un factor fonamental de diferenciació i de 
competitivitat de les empreses i del conjunt del sector turístic. 
 
La Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç l’any 
2000, va posar en marxa el projecte Sistema de Qualitat Turística Espanyol en Destins 
(SCTE Destinos) que respon a la necessitat de dotar als destins turístics de 
mecanismes que permetin integrar i focalitzar les actuacions de millora de la qualitat 
turística realitzades sota un objectiu global comú. 
 
Des de l’any 2005, la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona ha 
signat acords de col·laboració amb la Secretaria General de Turisme del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb 
l’objecte de portar a terme la difusió i la implantació del Sistema Integral de Qualitat 
Turística en Destins (SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona. Així 
es va signar conveni en data 21 de novembre de 2005, 14 de desembre de 2006 i 10 
de juny de 2008. Aquest últim per un període de tres anys que va finalitzar la vigència 
el 31 de desembre de 2010. 
 
En data 11 de febrer de 2011, la Diputació de Barcelona i l’Institut de Turisme 
d’Espanya, que és l’organisme que actualment té la competència de desenvolupar els 
plans i programes que promouen la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i la 
competitivitat dels productes i destins turístics, en virtut del Reial Decret 561/2009, 
compartint la necessitat de sumar esforços en el desenvolupament de les polítiques de 
recolzament a la millora de la qualitat turística en destins, van establir un marc de 
col·laboració, a través de la signatura d’un conveni, que ha permès avançar cap a 
objectius comuns, tractant d’evitar duplicitat d’actuacions i economitzant recursos. 
Aquest conveni tenia una vigència inicial de tres anys i ha estat prorrogat fins el 11 de 
febrer de 2016. 
 
El desenvolupament i implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins 
a l’àmbit territorial de la província de Barcelona, per part de Diputació de Barcelona, 
s’ha fet a través de la Cambra  Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 
Així, en data 14 de desembre de 2006 es va signar un conveni marc de col·laboració 
per al desenvolupament d’accions de promoció i consolidació del sector turístic, en 
particular en relació amb la millora de la qualitat.  En base a aquesta col·laboració, en 
data 10 de juny de 2008, es va signar un nou conveni que tenia per objecte continuar 
col·laborant en la implantació del SICTED i consolidar el projecte a la província de 
Barcelona. Aquest conveni condicionava la seva vigència a l’acord signat per la 
Diputació de Barcelona, el FEMP i la Secretaria General de Turisme del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç. 
 
En data 11 d’abril de 2012 es va signar un nou conveni per portar a terme la difusió i la 
implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions 
(SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona, concretament a les 
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destinacions del Cardener, Vilafranca del Penedès, Berguedà, Vic, Portes del 
Montseny, Garraf, Alta Anoia, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Costa de Barcelona-
Maresme, Vall de Sau Collsacabra,  Moianès i Alt Penedès durant el període 2011-
2012. Aquest conveni té una vigència condicionada a la vigència de l’acord de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Institut de Turisme d’Espanya 
(TURESPAÑA) per a continuar el projecte consistent en la difusió i la implantació del 
Sistema Integral de la Calidad Turística Española en Destinos (SICTED) en l’àmbit 
territorial de la província de Barcelona signat en data 11 de febrer de 2011 i que ha 
estat prorrogat fins el 11 de febrer de 2016. 
 
Vist que l’apartat quart de l’esmentat conveni preveu que durant la resta de la vigència 
del conveni, les parts decidiran en la reunió de la Comissió de Seguiment l’import que 
destinarà la Diputació de Barcelona i es concretaran els treballs a realitzar en cada 
una de les anualitats. La Comissió de Seguiment es va reunir el dia 31 d’octubre de 
2014, en aquesta reunió es van concretar els treballs que es realitzaran i es va fixar en 
150.000 € l’import que destinarà la Diputació de Barcelona per finançar les despeses 
que es produeixin per la implantació i difusió del SICTED.  
 
Pel que fa a les destinacions on es portarà a terme la difusió i la implantació del 
Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (SICTED) es 
continuarà treballant amb les destinacions de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix 
Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona-Vic, Vallès Occidental, Vallès Oriental, 
Moianès, i el municipi de Vilafranca del Penedès.  Per altra banda, en l’àmbit territorial 
de la comarca del Barcelonès,  Badalona ha manifestat interès en formar part. Aquest 
municipi no estava inclòs a les destinacions previstes inicialment en el projecte 
SICTED. 
 
Vist que la Gerència de Serveis de Turisme té consignat en el seu Pressupost 
nominativament aquest import, per atendre les obligacions econòmiques assumides 
per aquesta Diputació en virtut del conveni signat amb la Cambra de Comerç, Indústria 
i Navegació el dia 11 d’abril de 2012. 
 
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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer .- FIXAR l’aportació corresponent a l’any 2014, en la quantitat de cent cinquanta 
mil (150.000) €, per fer front a les obligacions dimanants del conveni formalitzat en 
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data 11 d’abril de 2012 entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació que té per objecte portar a terme la difusió i la implantació del 
Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (SICTED) en l’àmbit 
territorial de la província de Barcelona, concretament a les destinacions de l’Alt 
Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona-Vic, 
Vallès Occidental, Vallès Oriental, Moianès, Vilafranca del Penedès i Badalona, 
d’acord amb el pacte tercer i quart de l’esmentat conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent cinquanta mil (150.000) €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/432A1/48901, del pressupost de 
l’exercici 2014 d’acord amb el pacte quart del conveni, en base a les raons adduïdes a 
la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.- La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació haurà de justificar 
l’aportació corresponent a l’any 2014 com a màxim el dia 30 de novembre de 2015, 
seguint els requeriments continguts al pacte cinquè del conveni vigent. 
 
Quart.- El pagament es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis 
establerts en la documentació justificativa esmentada en el pacte cinquè del conveni i 
tal com estableix el pacte sisè. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona. 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el 
tancament i liquidació del fons de prestació “Finan çament de l’àmbit de benestar 
social”, en el marc del catàleg 2013 del Pla “Xarxa  de Governs Locals 2012-
2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta 
Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 21 de març de 
2013 (BOPB de 28 de març de 2013), es va aprovar la resolució del recurs econòmic 
consistent en fons de prestació “Finançament de l’àmbit de  benestar social”, en el 
marc del catàleg 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 

Per Decret de la Vice-presidenta 2a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 20 de desembre de 2013, es va 
aprovar una pròrroga general d’execució fins el 31 de març de 2014 i de justificació, 
fins el 30 de juny de 2014, d’aquest fons de prestació.  
 

Vist que als efectes del tancament i liquidació, és donen les següents situacions: 
 

- Reduccions i revocacions  per manca de justificació. 
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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 12.2.d) de 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  APROVAR el tancament i liquidació del fons de prestació “Finançament de 
l’àmbit de  benestar social”, atorgat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 21 de març de 2013, en el marc del catàleg 2013 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” 
 
Segon.- DONAR de baixa per revocació l’ajut que tot seguit es relaciona, consistent en 
fons de prestació “Finançament de l’àmbit de  benestar social”,  atorgat per acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 21 de març de 2013, per 
manca de justificació: 
 

Núm. expedient 2013/0001932 
Codi  
XBMQ 13/Y/90774 

Centre gestor 601010000 – Servei d’Acció Social 
Ens local Ajuntament de La Quar CIF/DNI XXX 
Núm. op. Comptable 1303001010/58 Import aprovat  1.200,00.-€ 
Aplicació pressupostària 601/01/231A0/46280 
Import a retornar de 
bestreta 1.200,00.-€ 

Import baixa 
reducció 1.200,00.-€ 

 
Tercer.- SOL·LICITAR a l’Ajuntament, que tot seguit es relaciona, el reintegrament, 
per revocació, del següent import: 
 

Ens local NIF Import a reintegrar 
Ajuntament de La Quar XXXXXXXXX 1.200,00.-€ 

 
Aquest reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents a la 
notificació del presents acords, comptadors a partir de l’endemà de la recepció, 
mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona XXX 
o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació. 
 
Quart.- REDUIR l’import dels ajuts, que s’indiquen a continuació, consistents en fos de 
prestació “Finançament de l’àmbit de  benestar social”,  atorgats, en el marc del 
catàleg 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, de data 21 de març de 2013, per manca de 
justificació:  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

221/375 

 

Núm. expedient 2013/0001932 
Codi  
XBMQ 13/Y/90741 

Centre gestor 601010000 – Servei d’Acció Social 
Ens local Ajuntament d’Argençola CIF/DNI XXX 

Núm. op. Comptable 1303001010/25 
Import 
aprovat 1.200,00.-€ 

Aplicació pressupostària 601/01/231A0/46280 
Import a retornar de 
bestreta 585,36.-€ 

Import baixa 
reducció 585,36.-€ 

 

Núm. expedient 2013/0001932 
Codi  
XBMQ 13/Y/90770 

Centre gestor 601010000 – Servei d’Acció Social 
Ens local Ajuntament de Bellprat CIF/DNI XXX 

Núm. op. Comptable 1303001010/54 
Import 
aprovat 1.200,00.-€ 

Aplicació pressupostària 601/01/231A0/46280 
Import a retornar de 
bestreta 585,36.-€ 

Import baixa 
reducció 585,36.-€ 

 

Núm. expedient 2013/0001932 
Codi  
XBMQ 13/Y/90772 

Centre gestor 601010000 – Servei d’Acció Social 
Ens local Ajuntament de la Granera CIF/DNI XXX 

Núm. op. Comptable 1303001010/56 
Import 
aprovat 1.200,00.-€ 

Aplicació pressupostària 601/01/231A0/46280 
Import a retornar de 
bestreta 129,88.-€ 

Import baixa 
reducció 129,88.-€ 

 

Núm. expedient 2013/0001932 
Codi  
XBMQ 13/Y/90729 

Centre gestor 601010000 – Servei d’Acció Social 
Ens local Ajuntament de Marganell CIF/DNI XXX 

Núm. op. Comptable 1303001010/13 
Import 
aprovat 1.579,00.-€ 

Aplicació pressupostària 601/01/231A0/46280 
Import a retornar de 
bestreta ................. 

Import baixa 
reducció 28,34.-€ 

Ajustament de valor 1403901512 
 

Núm. expedient 2013/0001932 
Codi  
XBMQ 13/Y/90758 

Centre gestor 601010000 – Servei d’Acció Social 
Ens local Ajuntament d’Orpí CIF/DNI XXX 

Núm. op. Comptable 1303001010/42 
Import 
aprovat 1.200,00.-€ 

Aplicació pressupostària 601/01/231A0/46280 
Import a retornar de 
bestreta 431.70.-€ 

Import baixa 
reducció 431,70.-€ 
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Núm. expedient 2013/0001932 
Codi  
XBMQ 13/Y/90676 

Centre gestor 601010000 – Servei d’Acció Social 

Ens local Ajuntament del Pla del 
Penedès 

CIF/DNI XXX 

Núm. op. Comptable 1303001000/209 
Import 
aprovat 3.854,00.-€ 

Aplicació pressupostària 601/01/231A0/46280 
Import a retornar de 
bestreta .................. 

Import baixa 
reducció 20,82.-€ 

Ajustament de valor 1403901513 
 
Cinquè.- SOL·LICITAR als Ajuntaments, que tot seguit es relacionen, el reintegrament, 
per manca de justificació, dels següents imports: 
 

Ens local NIF Import a reintegrar 
Ajuntament d’Argençola XXX 585,36.-€ 
Ajuntament de Bellprat XXX 585,36.-€ 
Ajuntament de la Granera XXX 129,88.-€ 
Ajuntament d’Orpí XXX 431,70.-€ 

 
Aquest reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents a la 
notificació de la present resolució, comptadors a partir de l’endemà de la recepció, 
mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona XXX 
o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació 
 
Sisè.- NOTIFICAR, en la part que els afecta, els presents acords als interessats.  
 
35.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la pròrroga 
des de l’1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembr e de 2016 i l’aprovació de 
l’addenda de les Bases per a la gestió i desenvolup ament del programa de 
teleassistència.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de març de 
2012 (BOPB de 16 d’abril de 2012), va aprovar les Bases per a la gestió i 
desenvolupament del programa de teleassistència–Anys 2013-2014, per tal de regular 
la relació entre la Diputació de Barcelona i els Ens locals de la seva demarcació 
territorial que estan adherits al Servei Local de Teleassistència o que s’hi adhereixin de 
nou. 
 
En aquestes Bases s’establia que el servei seria prestat per una empresa contractada 
per la Diputació de Barcelona i estaria finançat des de la cooperació institucional entre 
la Diputació de Barcelona i els Ens locals de la seva demarcació territorial. 
 

L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona va endegar el mes de 
maig de 2012, el corresponent procediment de contractació resultant guanyadora 
l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL. 
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El contracte amb Televida Servicios Sociosanitarios, SL., va iniciar el seus efectes l’1 
de gener de 2013, finalitzant el 31 de desembre de 2014 i es contempla la possibilitat 
d’una pròrroga dos anys més, fins el 31 de desembre de 2016. La previsió és que 
aquesta pròrroga sigui aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
en sessió de 27 de novembre de 2014.  
 
Adjudicat el contracte es va procedir a aprovar, per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data 20 de desembre de 2012 (BOPB 8 de gener de 2013), 
una Addenda a les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència”, per tal d’incorporar a les Bases l’empresa contractada, els preus 
definitius d’adjudicació i els percentatges a satisfer per la Diputació de Barcelona i els 
Ens locals adherits al Programa. 
 
En desenvolupament del contracte per a la prestació del servei de teleassistència, la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 d’octubre de 
2013, va aprovar, per delegació de la presidència, el Conveni tipus sobre les 
condicions que han de regir la posada en marxa de la Unitat Mòbil de 
Telesassistència. 
 
La Unitat Mòbil és un recurs complementari al Servei Local de Teleassistència de la 
demarcació de Barcelona i per tant, un recurs que incorpora aspectes de qualitat 
específics a la prestació del servei de Teleassistència.  Aquest recurs és configura 
com a un recurs d’emergència social i de suport sanitari amb perfils professionals 
tècnics amb formació i coneixements en primers auxilis, l’àmbit de les emergències, la 
gerontologia i la tecnologia aplicada al Servei Local de Teleassistència, i que opera 24 
hores els 365 dies l’any garantint la cobertura del 100% de la demarcació de 
Barcelona mitjançant un model d’intervenció flexible, independentment de la tipologia 
de base territorial que tingui l’Ens local.  
 
Actualment són seus de la Unitat Mòbil, mitjançant la subscripció dels corresponents 
convenis, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, els Ajuntaments d’Igualada, 
Vilafranca del Penedès, Sallent, Vic, Mataró, Granollers, Sant Feliu de Llobregat i 
l’Hospitalet de Llobregat,  l’empresa Badalona Serveis Assistencials i la pròpia 
Diputació de Barcelona. Amb aquest desplegament es dóna cobertura a tot el territori 
de la demarcació de Barcelona. 
 
Vist que la Base 16de les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència 2013-2014”, estableix un període de vigència des de l’1 de gener de 
2013 i fins el 31 de desembre de 2014, podent ser prorrogades de forma expressa per 
un altre període de dos anys. 
 
Vist que la pròrroga d’aquestes Bases no suposa cap canvi respecte al finançament 
del programa, ja sigui en els percentatges a càrrec de la Diputació de Barcelona (47%) 
i els percentatges a càrrec del Ens Locals participants en el Programa (53%), ni als 
preus d’adjudicació del contracte per a la prestació del servei. 
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Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, així com el 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, segons 
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics 
municipals. 
 
Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. 
 
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 nomenaments i 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, i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar la pròrroga, des de l’1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembre de 
2016, de  les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència”, aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 28 de març de 2012 (BOPB de 16 d’abril de 2012) i modificades 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20 de desembre 
de 2012 (BOPB de 8 de gener de 2013). 
 
Segon.- Aprovar l’addenda a les “Bases per a la Gestió i desenvolupament del 
Programa de Teleassistència”, la minuta de la qual es transcriu a continuació: 

 
“ ADDENDA A LES BASES PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAME NT DEL 
PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA” 
              
Primer.- Prorrogar, en tots els seus termes, des de l’1 de gener de 2015 i fins al 31 de 
desembre de 2016, les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència”, aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
de data 28 de març de 2012 (BOPB de 16 d’abril de 2012) i modificades per acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20 de desembre de 2012 (BOPB de 8 
de gener de 2013). 
 
Segon.- El Servei Local de Teleassistència continuarà sent prestat, durant els anys 2015-
2016, per l'empresa Televida Servicios Sociosanitarios, S.L., amb domicili, a efectes de 
notificacions, al carrer XXX, X, X planta, X, XXX de XXX i amb NIF: XXX. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

225/375 

Tercer.-  Els imports d’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de 
teleassistència, són els següents: 

 

Servei 
Import preu 
unitari IVA 

exclòs 

Tipus 
impositiu IVA 

Import IVA 
Total import preu 
unitari IVA inclòs 

Prestació mensual 
del servei a un 
usuari tipus A 

15,72 € 4 % 0,63 € 16,35 € 

Prestació mensual 
del servei a un 
usuari tipus B 

6,88 € 4 % 0,28 € 7,16 € 

Prestació mensual 
del servei a un 
usuari tipus C 

2,10 € 4 % 0,08 € 2,18 € 

 
- D’aquests imports, els Ens locals adherits al programa satisfaran el 53% i la Diputació de 

Barcelona el 47%. 
 

Aquests percentatges no representen cap modificació respecte a l’article 12.1 de l’addenda 
a les “Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència - Anys 2013 
i 2014” aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 20 
de desembre de 2012 i publicades al BOPB de 8 de gener de 2013.” 

 
Tercer.- Facultar expressament a la Vice-presidenta 2a i Presidenta delegada l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès per a la formalització de 
quants documents i adopció de quantes resolucions siguin necessàries per al 
desenvolupament i execució del programa de teleassistència domiciliària. 

 
Quart.- Publicar el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per 
al seu general coneixement. 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la revocació inicial de la subvenció de mil cent  vuitanta-dos euros amb un 
cèntim (1.182,01) €, atorgada a AERDEV_Asociación d e Ecuatorianos residentes 
en el Vallès.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 26 de juliol de 2012, la Junta de Govern va aprovar un acord (núm. 491/12), 
mitjançant el qual s’atorgava una subvenció, entre d’altres, a AERDEV_Asociación de 
Ecuatorianos residentes en el Vallès, CIF: XXX, per un import de mil cent vuitanta-dos  
euros amb un cèntim (1.182,01) €, per desenvolupar el projecte “Formació Prelaboral 
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de Joves Llatinoamericans” amb el què van participar en la convocatòria de 
subvencions número 4153/2012 adreçada a entitats privades sense ànim de lucre. 
 
A petició de l’entitat i en base a la normativa reguladora de la convocatòria dels ajuts, 
en data 07/11/2012 (num. Op 1204036960) es va pagar a AERDEV la quantitat de 
cinc-cents noranta-un euros corresponents al 50% de l’mport atorgat. 
 
Transcorregut el termini màxim d’execució i justificació de les activitats 
subvencionades, així com el termini d’audiència per presentar la documentació de 
justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, AERDEV_Asociación de 
Ecuatorianos residentes en el Vallès, CIF: XXX, no va presentar cap justificació de la 
despesa ni cap memòria de les actuacions que havia de realitzar en execució del 
projecte subvencionat.  
 
Vistos els articles 70.3, 71, 72, i 84 del RD 887/2006, 21 de juliol, d’aprovació del 
Reglament de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions relatius a la 
obligatorietat del beneficiari de practicar la justificació de les despeses 
subvencionades. 
 
Vist el que disposa el punt 3.3 e) de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.. 11876/13, de data 11 de desembre 
de 2013, i publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la revocació inicial de la subvenció de mil cent vuitanta-dos euros 
amb un cèntim (1.182,01) €, a favor d’AERDEV_Asociación de Ecuatorianos 
residentes en el Vallès, CIF: XXX, concedida per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona reunida en sessió de 26 de juliol de 2012 (acord núm. 491/12), 
per desenvolupar el projecte “Formació Prelaboral de Joves Llatinoamericans”. 
Aquesta revocació està motivada per la falta de presentació de la preceptiva 
justificació econòmica i tècnica de l’execució de les actuacions subvencionades en 
l’acte de referència. 
 

Segon.-   Concedir tràmit d’audiència de quinze dies a l’interessat per tal que presenti 
les al·legacions que consideri oportunes. Transcorregut aquest termini, si no ha 
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 

Tercer.-  Sol·licitar el reintegrament de la quantitat de cinc-cents noranta-un (591) € a 
AERDEV_Asociación de Ecuatorianos residentes en el Vallès en cas que la revocació 
sigui definitiva, el qual s’haurà d’efectuar en el termini dels quinze dies hàbils 
següents, mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de 
Barcelona, número XXX, o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació. 
 

Quart.-  Notificar aquesta resolució, als efectes oportuns, a AERDEV_Asociación de 
Ecuatorianos residentes en el Vallès. 
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37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la revocació parcial de la subvenció de vint mil  tres-cents setanta euros amb 
setanta-set cèntims (20.370,77) €, atorgada a la Fu ndació ACSAR i el 
reintegrament dels ingressos indeguts i dels intere ssos legals generats, que 
ascendeix a un total de vint mil set-cents noranta- set euros amb quaranta-quatre 
cèntims (20.797,44) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per decret del President de la Diputació de Barcelona (D5175/10) s’aprovà el projecte 
“Xarxa local de dinamitzadors/res” per un import de 277.582,89€ i la sol·licitud d’una 
subvenció al departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per un import de 
270.982,89€. 
 
En data 24 d’agost de 2010 se signà el corresponent conveni de col·laboració amb la 
Generalitat de Catalunya (reg. convenis 1227/10). Del qual es va signar una addenda 
el 27 d’octubre (reg. conv 1694/10). 
 
En data 23 de juliol de mateix any se signà el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Fundació Privada ACSAR (reg. conv. 1228/10 per al 
desenvolupament i l’execució del projecte esmentat, condicionant la seva validesa a 
l’atorgament de la subvenció sol·licitada i a la formalització del corresponent conveni a 
subscriure amb la Generalitat.  
 
En data 18 de novembre de 2011 per decret del President de la Diputació de 
Barcelona (reg.resol 10029/11), s’aprova la renúncia parcial i la devolució d’ingressos 
indeguts per un import de 5.995,15, dels quals 4.574,66€ corresponien a la justificació 
en inferior quantia de la subvenció concedida per part de l’entitat Fundació Privada 
ACSAR. 
 
En data 27 de gener de 2012, per resolució de la vicepresidenta 4a i presidenta 
delegada de l’`Area d’Atenció a les Persones (reg. resol. 340/12) s’aprovà l’acceptació 
de la renúncia parcial efectuada per la Fundació Privada ACSAR, la qual va retornar 
l’import percebut indegudament el 2 de març de 2012.  
 
En data 12 de juliol de 2013 (núm. registre 1300046243) la Diputació de Barcelona va 
rebre la notificació de la resolució emesa pel director del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, relativa a l’inici d’acceptació de renúncia i la revocació parcial de la 
subvenció atorgada per a la contractació de treballadors/es desocupats per a la 
realització de plans d’ocupació dins del projecte “Xarxa local de dinamitzadors/res 
d’entitats” per un import de trenta-nou mil tres-cents setanta-dos euros amb trenta-set 
cèntims (39.372,37) €, corresponent una part d’aquest a despeses no justificades per 
manca de comprovant de pagament, i una altra a despeses no subvencionables 
incloses a les nòmines.  
 
Davant aquest requeriment  la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania es dirigeix  a 
la Fundació ACSAR mitjançant correu electrònic de data 18 de juliol de 2013, adjuntant 
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el quadre detallat de les despeses no acceptades per la Generalitat de Catalunya i la 
causa de la no acceptació, tot demanant la presentació de la documentació relativa a 
les despeses no acceptades per manca de comprovant de pagament. Les despeses 
no subvencionables, per la seva pròpia entitat, no podien ser justificades. 
 
En data 22 de juliol de 2013 la Fundació ACSAR  va presentar a la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania la documentació justificativa que se li havia reclamat.  
 
En data 24 de juliol de 2013 la Diputació de Barcelona va presentar a la Generalitat de 
Catalunya la seves al·legacions contra la resolució de revocació parcial.  
 
En data 19 de febrer de 2014,  el Servei d’Ocupació de Catalunya va notificar a la 
Diputació de Barcelona (reg. entrada 1400011554), la resolució de declaració de 
caducitat de l’expedient de revocació parcial inicial, i l’inici d’expedient de revocació 
parcial per un import de 20.370,77€. Aquest import es el resultat de l’acceptació per 
part de la Generalitat de Catalunya d’una part de les al·legacions presentades, les 
quals  representaven un import de 19.001,60€.  
 
En data 5 de maig de 2014 (Núm. Registre 1400028581), va entrar a la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania la notificació de resolució final de revocació parcial, en 
la quan es declara l’obligació de la Diputació de Barcelona de reintegrar a la 
Generalitat de Catalunya la quantitat de 20.797,44€ corresponent 20.370,77 als 
ingressos percebuts indegudament segons el detall que figura a l’Annex 2 de 
l’esmentada resolució que es transcriu a continuació: 

 
“Annex 2: Quadre final de despeses no elegibles 

 Salari Seguretat Social treballador/a 
Mes Import Motiu Import Motiu 

Vacances no 
realitzades G.T., M. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., M. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., M. nov-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., M. des-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., M. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., M. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., M. març-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., M. abr-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., M. maig-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 
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 Salari Seguretat Social treballador/a 
Mes Import Motiu Import Motiu 

Vacances no 
realitzades G.T., M. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., M. jul-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., M. ag-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., M. set-11 17,31 € 
Indemnització 

3,61 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. nov-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. des-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. març-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. abr-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. maig-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. jul-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. ag-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M., P.S. set-11 28,04 € 
Indemnització 

7,24 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. nov-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 
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 Salari Seguretat Social treballador/a 
Mes Import Motiu Import Motiu 

Vacances no 
realitzades G.B., J. des-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. març-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. abr-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. maig-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. jul-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. ag-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., J. set-11 28,04 € 
Indemnització 

7,24 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. nov-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. des-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. març-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. abr-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. maig-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 
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 Salari Seguretat Social treballador/a 
Mes Import Motiu Import Motiu 

Vacances no 
realitzades G.T., F. jul-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. ag-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.T., F. set-11 28,04 € 
Indemnització 

7,24 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades B., G.M. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades B., G.M. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades B., G.M. nov-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades B., G.M. des-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades B., G.M. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades B., G.M. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades B., G.M. març-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades B., G.M. abr-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades B., G.M. maig-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades B., G.M. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

B., G.M. jul-11 1.168,03 € 
Manca 
comprovant del 
pagament 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

B., G.M. ag-11 1.168,03 € 
Manca 
comprovant del 
pagament 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades B., G.M. set-11 28,04 € 
Indemnització 

7,24 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades l., M. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades l., M. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades l., M. nov-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades l., M. des-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

232/375 

 Salari Seguretat Social treballador/a 
Mes Import Motiu Import Motiu 

Vacances no 
realitzades l., M. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades l., M. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

l., M. març-11 1.168,03 € 
Manca 
comprovant del 
pagament 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades l., M. abr-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

l., M. maig-11 1.168,03 € 
Manca 
comprovant del 
pagament 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades l., M. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades l., M. jul-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades l., M. ag-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades l., M. set-11 28,04 € 
Indemnització 

7,24 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. nov-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. des-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. març-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. abr-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. maig-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. jul-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 
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 Salari Seguretat Social treballador/a 
Mes Import Motiu Import Motiu 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. ag-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades A.S., E.E. set-11 28,04 € 
Indemnització 

7,24 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M.V., J.A. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M.V., J.A. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M.V., J.A. nov-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M.V., J.A. des-10 199,16 € 
Indemnització i 
Bestreta 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M.V., J.A. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M.V., J.A. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

M.V., J.A. març-11 1.168,03 € 
Manca 
comprovant del 
pagament 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

M.V., J.A. abr-11 1.168,03 € 
Manca 
comprovant del 
pagament 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M.V., J.A. maig-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M.V., J.A. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades M.V., J.A. jul-11 66,52 € 
Indemnització 

16,90 € Vacances no 
realitzades 

M.V., J.A. ag-11 16,46 € Indemnització _ _ 
Vacances no 
realitzades M.V., J.A. set-11 17,31 € 
Indemnització 

88,95 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. nov-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. des-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 
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 Salari Seguretat Social treballador/a 
Mes Import Motiu Import Motiu 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. març-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. abr-11 61,16 € 
Indemnització 

15,10 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. maig-11 52,22 € 
Indemnització 

12,07 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. jul-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. ag-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.G., D.M. set-11 28,04 € 
Indemnització 

7,24 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades E.J.B., F. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades E.J.B., F. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades E.J.B., F. nov-10 52,29 € 
Indemnització 

12,26 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades E.J.B., F. des-10 164,54 € 
Indemnització 

5,84 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades E.J.B., F. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades E.J.B., F. feb-11 11,96 € 
Indemnització 

1,18 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades C.T., M.A. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades C.T., M.A. oct-10 65,61 € 
Indemnització 

16,94 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.K., C. set-10 38,46 € 
Indemnització 

9,94 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.K., C. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.K., C. nov-10 17,67 € 
Indemnització 

0,27 € Vacances no 
realitzades 

P.K., C. des-10 15,94 €  _ _ 
Vacances no 
realitzades P.K., C. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 
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 Salari Seguretat Social treballador/a 
Mes Import Motiu Import Motiu 

Vacances no 
realitzades P.K., C. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.K., C. març-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.K., C. abr-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.K., C. maig-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.K., C. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades P.K., C. jul-11 53,74 € 
Indemnització 

13,90 € Vacances no 
realitzades 

P.K., C. ag-11 _ _ _ _ 

P.K., C. set-11 262,10 € 
Manca 
comprovant del 
pagament 

88,45 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades V.O., A. set-10 40,72 € 
Indemnització 

10,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades V.O., A. oct-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades V.O., A. nov-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades 

V.O., A. des-10 199,16 € 
Indemnització i 
Bestreta 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades V.O., A. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades V.O., A. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades V.O., A. març-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades V.O., A. abr-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades V.O., A. maig-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades V.O., A. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades V.O., A. jul-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades V.O., A. ag-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 
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 Salari Seguretat Social treballador/a 
Mes Import Motiu Import Motiu 

Vacances no 
realitzades V.O., A. set-11 28,04 € 
Indemnització 

7,24 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., S.M. nov-10 65,61 € 
Indemnització 

16,94 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., S.M. des-10 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., S.M. gen-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., S.M. feb-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., S.M. març-11 67,87 € 
Indemnització 

17,52 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., S.M. abr-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., S.M. maig-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., S.M. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., S.M. jul-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., S.M. ag-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades G.B., S.M. set-11 28,04 € 
Indemnització 

7,24 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades K.D., D. març-11 68,10 € 
Indemnització 

17,43 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades K.D., D. abr-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades K.D., D. maig-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades K.D., D. juny-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades K.D., D. jul-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades K.D., D. ag-11 70,10 € 
Indemnització 

18,11 € Vacances no 
realitzades 

Vacances no 
realitzades K.D., D. set-11 28,04 € 
Indemnització 

7,24 € Vacances no 
realitzades 

  17.557,46€  2.813,31€  
 

TOTAL A REVOCAR: 20.370,77€ 
  

“ 
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La resta de l’import reclamat correspon als interessos legals generats pels ingressos 
efectuats per la Generalitat no justificats i ascendeix  a 426,67, segons el detall que 
figura a l’Annex 3 de la resolució de revocació de la Generalitat que es transcriu a 
continuació:  
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“Annex 3: Càlcul d’interessos legals 
 

          INTERESSOS LEGALS INTERESSOS LEGALS  

          2011 2011  

NÚM. EXPEDIENT ACCIÓ NÚM. 
ÍNDEX 

DATA 
PAGAMENT 

DATA LÍMIT 
JUSTIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

DATA 
PRESENTACIÓ 
JUSTIFICANTS 

INICI 
CÒMPUT 

INTERESSOS 

IMPORT 
RETORNAT 

IMPORT A 
RETORNAR 

DATA FINAL 
CÀLCUL 

INTERESSOS 
DIES  % TOTAL DIES % TOTAL TOTAL 

INTERESSOS 

2010Y2G320001/01 

Plans d’ocupació: 
“Xarxa local de 

dinamitzadors/res 
d’entitats” 

 29/10/2010 12/11/2011 11/11/2011 13/11/2011 5.955,15 - 14/12/2011 31 4,00% 20,37 - - - 20,37 

2010Y2G320001/01 

Plans d’ocupació: 
“Xarxa local de 

dinamitzadors/res 
d’entitats 

 29/10/2010 12/11/2011 11/11/2011 13/11/2011 - 20.370,77 13/05/2012 49 4,00% 109,39 133 4,00% 296,91 406,30 

            129,76   296,91 426,67 

 
 
 

“
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Aquestes quantitats reclamades corresponen íntegrament a la part no justificada per la 
Fundació ACSAR i als interessos derivats. 
 
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 d) de la Refosa 1/2014, sobre 
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 data 23 de desembre de 2013, en relació 
amb la base 51 de les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2014 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a la 
Fundació ACSAR per al  programa  Xarxa local de dinamitzadors/res, per un import de 
VINT MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 
(20.370,77) €, import corresponen a despeses no elegibles, segons el que es detalla a 
la part expositiva del present decret.  
 
Segon.-  CONCEDIR un tràmit d’audiència de deu dies a l’interessat per tal que 
presenti les al·legacions que consideri oportunes. Transcorregut aquest termini, si no 
ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.-  DECLARAR l’obligació de la l’entitat Fundació ACSAR amb NIF XXX de 
reintegrar l’import de VINT MIL SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (20.797,44) €. D’aquesta quantitat, VINT MIL TRES-
CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (20.370,77) € corresponen 
a despeses no elegibles segons detall recollit a la part expositiva del present acord i  
QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (426,67) € als 
interessos legals generats reclamats per la Generalitat.  
 
La quantitat indicada caldrà fer-la efectiva en el termini de 15 dies des de la revocació 
definitiva, mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de 
Barcelona, número XXX, o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació. 
 
Quart.-  NOTIFICAR els anteriors acords a Fundació ACSAR 
 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’ampliació 
de la consignació econòmica per a l’exercici 2014, prevista en el conveni  
formalitzat en  data 8 de setembre de 2006, entre l a Diputació de Barcelona i el 
Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catal unya, en l’àmbit del control 
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sanitari de les aigües de consum humà, per un impor t de deu mil (10.000) €.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i 
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona inclou en el seu catàleg de 
serveis la col·laboració econòmica, assistència i el suport tècnic als municipis de 
menys de 5000 habitants per al control de la qualitat sanitària de l’aigua de consum 
humà. Aquesta col·laboració es tradueix en una tutela integral que inclou la realització, 
interpretació i, si fos el cas, la comunicació dels possibles riscos als municipis, així 
com les mesures correctores a adoptar. Aquest suport ajuda a desenvolupar una 
competència de caràcter obligatori com és el subministrament d’aigua de consum a la 
població. 
 
Per tal de dur a terme les activitats de l’esmentat suport, la Junta de Govern en data 
19 de desembre del 2013 va aprovar el dictamen per a la pròrroga del Conveni de data 
8 de setembre de 2006 amb el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
(ConGIAC), per tal que, durant aquest any 2014, realitzi la recollida, transport i anàlisi 
de les mostres d’aigua de diferents municipis atenent una programació prèviament 
establerta que es desprèn dels seus protocols d’autocontrol i gestió (PAG) d’aquests 
municipis. 
 
La proposta de pròrroga, en el seu acord segon va establir literalment el següent: 
 

“TERCER: La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

� Col·laborar, si s’escau, tècnicament en el projecte i activitats que s’acordin en 
el desenvolupament del present conveni. 

 
� Abonar a la ConGIAC els costos de les activats detallades en el pacte SEGON 

d’aquest conveni, que per al 2014 suposa una quantitat de 141.300 € IVA 
inclòs, la qual resta condicionada a l’existència de crèdit en el pressupost del 
2014 del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona i que aniran a 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60401/313A0/25090, pel concepte de 
recollida, transport i anàlisi de les mostres d’aigües de consum. 

 

� Si al llarg de la vigència del conveni es manifesta  la necessitat d’ampliar 
les actuacions, cal poder ampliar aquest import. 

 

� Els preus màxims conveniats de les anàlisis de cada tipus de mostra i del 
Servei de Recollida de mostres seran els següents: 

 

- Els preus conveniats per anàlisi, sense incloure l’IVA: 
ACN-ETAPDC:              56,39 €  
ACP-ETAPDC, ACP-AXDD:        970,57 € 
ACI, ACN-AXDD:              37,62 € 
ACI-M:       151,54 € 
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- Servei de Recollida de mostres. Preus conveniats per a la recollida de 
mostra, sense incloure l’IVA: 
Preu per quilòmetre:                 0,26 € 
Preu per hora i home:              16,06 € 
Despeses varies per mostra:    0,92 € 

 
� Preus de paràmetres individuals que s’han d’analitzar d’acord amb la normativa 

vigent 
S’aplicaran els preus d’acord amb els preus aprovats per ConGIAC 

 
� Les activitats pactades seran executades des de l’1 de gener fins al  31 de 

desembre de 2014, no obstant, els efectes del conveni s’estendran fins a la 
seva total justificació que com a màxim serà en data 31 de març de 2015. 

 
� Per al cobrament en concepte de les anàlisis d’aigües realitzades, el Consorci 

per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC) haurà de presentar 
factures trimestrals de les activitats de recollida, transport i anàlisis realitzades 
pel laboratori, amb una relació de les mostres analitzades on consti com a 
mínim el número de mostra segons criteris de codificació del Servei de Salut 
Pública, la data de recollida, el lloc, el municipi, el tipus d’anàlisi (ACI, ACN-
ETAPDC, ACN-AXDD, ACP-ETAPDC, ACP-AXDD, ACI-M anàlisi de 
confirmació, i altres paràmetres necessaris d’acord amb la normativa vigent) i el 
preu. 

 
Les factures trimestrals s’hauran de presentar en el termini de 2 mesos a partir 
de l’acabament de cada trimestre natural excepte la factura del darrer trimestre 
de l’any, que es podrà presentar no més tard del 31 de març de 2015, data en 
què finalitzaran els efectes de la vigència d’aquest conveni”. 

 
L’informe tècnic emès valora a data d’avui que la quantia conveniada serà insuficient 
per assolir totes les anàlisis indispensables per a cobrir les necessitats fins al 31 de 
desembre d’aquest any. 
 
Atès que el Servei de Salut Pública compta amb crèdit hàbil i suficient en el seu 
pressupost per a fer front a la despesa màxima prevista d’aquesta proposta 
d’ampliació per al concepte de control sanitari de les aigües de consum humà, que es 
pot imputar a la partida G/60401/313A0/25090 del vigent pressupost de despeses. 
 
Vistes les delegacions conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern, les 
quals resulten del Decret núm. 673/13, de 5 de febrer de 2013 i publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 21 de febrer de 2013,  modificades parcialment 
pel Decret núm. 3667/13, de 20 d’abril de 2013 i publicat en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona de 27 de maig de 2013. 
 
Atès que mitjançant les mencionades delegacions, la Presidència va acordar delegar 
en la Junta de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a 
l'apartat 3.4.i) apartat 3 de la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de 
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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, i 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: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- AMPLIAR, la consignació establerta en el dictamen aprovat per la Junta de 
Govern de 19 de desembre de 2013 que proposava la pròrroga del Conveni de data 8 
de setembre de 2006, per aquest exercici del Conveni signat amb el Consorci per a la 
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, en l’àmbit del control sanitari de les aigües de 
consum humà. 
 
Segon.- APROVAR la despesa màxima prevista de DEU MIL (10.000) €, IVA inclòs, 
corresponent a l’ampliació de la consignació per tal de realitzar les activitats 
conveniades per al 2014. 
 
Tercer.-  IMPUTAR l’esmentada despesa a la partida G/60401/313A0/25090 del  vigent 
pressupost de despeses del Servei de Salut Pública. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya (ConGIAC)  per al seu coneixement i efectes. 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
liquidació provisional i acceptar les renúncies del s ajuts atorgats consistents en  
fons de prestació destinats a “Suport al servei de menjador de les escoles 
bressol municipals” en el marc del Catàleg de conce rtació 2013 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, el que suposa, renúnc ies: trenta-nou mil quatre-
cents seixanta-tres euros amb vint-i-nou cèntims (3 9.463,29) €, reduccions: vint-
i-nou mil set-cents setanta-un euros amb quinze cèn tims (29.771,15) € i 
reconeixement dret: trenta-nou mil quatre-cents sei xanta-tres euros amb vint-i-
nou cèntims (39.463,29) €.-  Fou retirat el present Dictamen. 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar la 
liquidació provisional i acceptar les renúncies del s ajuts atorgats consistents en  
fons de prestació destinats a “Desenvolupament de p olítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc d el Catàleg de concertació 
2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, e l que suposa, renúncies: 
tres mil (3.000) €, i reconeixement dret: tres mil (3.000) €.- Fou retirat el present 
Dictamen. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple (bases) i de la 
Presidència (convocatòria) l’aprovació de les bases  i convocatòria dels Premis 
del concurs de fotografia digital a Instagram amb m otiu del Dia Internacional de 
les Muntanyes 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: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions , i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009. 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de recordar la resolució de l’Assemblea General de les Nacions 
Unides 1998/30 sobre el programa de desenvolupament de l’any Internacional de Les 
Muntanyes amb col·laboració amb els governs, amb  les organitzacions nacionals i 
internacionals, a les organitzacions no governamentals i al sector privat a fer 
contribucions voluntàries de conformitat amb les directius fixades pel Consell 
Econòmic i Social pels anys internacionals i els aniversaris. 
 
Atès que per a celebrar aquest any 2014  l’aniversari s’ha organitzat a traves dels 
canals de difusió i xarxes socials de la FAO, Mountain Parnership i tots els seus 
membres, un concurs de fotografia digital centrat a la plataforma Instagram. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona en concordança amb l’article 14.3, estableix que conjunta o prèviament a la 
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents 
Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2014, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 11876/13, de 
data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) de la 
Refosa Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
Per tot això, el coordinador sotasignant proposa al president delegat de l’Àrea d’Espais 
Naturals, que elevi a la Junta de Govern l’aprovació dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Aprovar les Bases i convocatòria  dels Premis del concurs de fotografia digital 
a Instagram del Dia Internacional de les Muntanyes 2014, el text íntegre de les quals 
és el següent: 
 

“ BASES I CONVOCATÒRIA  DELS PREMIS DEL CONCURS DE FO TOGRAFIA A 
INSTAGRAM DEL DIA INTERNACIONAL DE LES MUNTANYES 20 14  
 
Convocatòria  
 
PRESENTACIÓ  
 
Coincidint amb el Dia Internacional de les Muntanyes l'11 de desembre de 2014, a través 
dels canals de difusió i xarxes socials que posseeixen la FAO, Mountain Partnership i tots 
els seus membres, s'ha organitzat aquest concurs de fotografia digital centrat en la 
plataforma Instagram .  
 
S'emmarca dins de les accions de difusió de la Mountain Partnership, concretament al 
voltant del Dia Internacional de les Muntanyes i sempre amb l'últim objectiu de conscienciar 
sobre les muntanyes i el seu entorn natural, així com de millorar les condicions de vida dels 
seus habitants.  
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BASES REGULADORES 
  
1. Objecte.  
 
Regular la concessió de premis del Concurs de fotografia digital a Instagram del Dia 
Internacional de les Muntanyes 2014.  
 
2. Requisits.  
 
Pot participar qualsevol persona des de qualsevol lloc del món que sigui seguidora del 
compteMountainlovers a Instagram.  
 
La temàtica de les fotografies serà la de cims o paisatges de muntanya.  
 
A la fotografia ha d'aparèixer com a mínim una persona sostenint la bandera del DIM que 
pot descarregar des d'aquí: http://goo.gl/HeXWYr  
 
La fotografia ha d'incloure el hastag #welovemountains en la seva descripció.  
 
S'ha d'incloure també la localització de la instantània i el nom del lloc en la descripció.  
 
El termini d'enviament de fotografies serà de l'1 al 15 de desembre de 2014, ambdós 
inclosos.  
 
Totes les fotografies han d'efectuar-se directament des d'un dispositiu mòbil (telèfons mòbils 
o tauletes).  
 
3. Condicions.  
 
La participació implica l'acceptació de totes les bases.  
 
Les fotografies apareixeran automàticament en l'apartat de fotos del web We Love 
Mountains: http://www.welovemountains.org/fotos/  
 
FAO - Mountain Partnership es reserva el dret d'organitzar una exposició o utilitzar les 
fotografies en els seus mitjans de comunicació.  
 
Els premiats signaran un document conforme reconeixen que el nom, l’àlies o el nom de 
l’usuari que hagin emprat a l’aplicació d’Instagram correspon a la persona que ha guanyat el 
premi. 
 
4. Premis.  
 
S'estableixen els següents premis:  
- Categoria "Mountain people": primer, segon i tercer premi.  
- Categoria "Family Farming": primer, segon i tercer premi.  

Cada un d'ells dotat amb una col•lecció de llibres i publicacions de la FAO - Mountain 
Partnership que s'enviarà per correu postal a cadascun dels premiats.  

- Enviament de 25 samarretes oficials "welovemountains.org" a les millors fotografies d'entre 
les restants.  
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5. Jurat i elements de valoració.  
 
El jurat estarà compost per tres persones representants cadascuna d'elles de la FAO, del 
secretariat de la Mountain Partnership i de dos dels seus membres.  
 
Es valoraran l'originalitat i la qualitat artística de les fotografies en cadascuna de les seves 
dues vessants: gent de muntanya, agricultura familiar de muntanya 
(http://www.fao.org/forestry/internationalmountainday/en/).  
 
L'Organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat 
no prevista en aquestes bases.  
 
El veredicte del Jurat serà inapel·lable.  
 
Els noms dels guanyadors es faran públics el dia 16 gener 2015 a través del web 
www.welovemountains.org, les webs i altres canals de comunicació de la FAO i Mountain 
Partnership. Així mateix, es comunicarà amb els agraciats via els seus comptes Twitter. “ 

 
En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d’aplicació l’Ordenança 
General de Subvencions  de la Diputació de Barcelona, la llei 38/2003, General de 
Subvencions i el seu reglament (Reial Decret 887/2006l)”. 

  
Segon.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les Bases de la 
convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolu ció de l’expedient núm. 
2014/6550.- 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 30/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de data 16 de juliol 
de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BP-5107, 
marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor les 
obres següents: 
 

• Condicionament de vorera i reordenació d'arbres, del PK. 46+114 al PK. 
46+128, del PK. 46+141 al PK. 46+184 i del PK. 46+194 al PK. 46+234. 

• Condicionament de vorera, del PK. 46+240 al PK. 46+274. 
 
En data 01/10/2014 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 Antoni de Vilamajor en data 16 
de juliol de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de 
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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 reparació de voreres 
 
- 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. 

 
- 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. 

 
- 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 
 

- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

 

- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 
protegides de possibles impactes dels vehicles 

 

- Durant les obres es disposarà en tot moment d’un itinerari de vianants amb 
continuïtat i protegit. 

 

- Es complirà amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, 
de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 
d’Accessibilitat 

 

- Es procurarà que els arbres no envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 
carretera. 

 

  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 
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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. 
 

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 Antoni de Vilamajor en relació amb l’expedient 
número 2014/6550. 
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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 Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor, autorització per a realitzar, a la carretera BP-5107, marge dret, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor les obres següents: 
 

• Condicionament de vorera i reordenació d'arbres, del PK. 46+114 al PK. 
46+128, del PK. 46+141 al PK. 46+184 i del PK. 46+194 al PK. 46+234. 

• Condicionament de vorera, del PK. 46+240 al PK. 46+274. 
 
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 Antoni de Vilamajor, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Antoni de Vilamajor (08459), Plaça 
Montseny, 5, amb indicació dels recursos procedents. 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en resolució de l’expedient núm. 2014/6826.-  
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 18/08/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data 13 d'agost de 2014 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de senyalització de tall de 
pas de vianants i vorera, a la carretera BV-1416 del PK 0+000 al PK 0+087, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Montcada i Reixac (expedient núm. 
2014/6826). 
 
En data 07/10/2014 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’Àrea Metropolitana de Barcelona en data 13 d'agost 
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:   
 
- 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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

251/375 

- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la carretera i de tos els seus elements 
funcionals 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. 

 
  Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es 
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació amb l’expedient número 
2014/6826. 
 
Segon.-  ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, autorització d’obres de senyalització de tall de pas de vianants i vorera, a la 
carretera BV-1416 del PK 0+000 al PK 0+087, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Montcada i Reixac (expedient núm. 2014/6826), 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’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08040), carrer 62, 16-18 - Zona 
Franca, amb indicació dels recursos procedents. 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en resoluci ó de l’expedient núm. 
2014/6788.- 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 01/08/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de data 23 de juliol de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització de tala d'arbres, a la 
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carretera BV-5031 del PK 9+400 al PK 9+800, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Vicenç de Montalt (expedient núm. 2014/6788). 
 
En data 17/10/2014 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 Vicenç de Montalt en data 23 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'expressen a 
continuació:   
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- 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. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 

 
  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. 

 
- 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. 
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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 Sant Vicenç de Montalt en relació amb l’expedient 
número 2014/6788. 
 

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 Vicenç de 
Montalt, autorització de tala d'arbres, a la carretera BV-5031 del PK 9+400 al PK 
9+800, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Montalt 
(expedient núm. 2014/6788), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 

Tercer.-  ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 

Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç de Montalt (08394), carrer Sant 
Antoni, 13, amb indicació dels recursos procedents. 
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45.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedie nt núm. 2014/7674. - 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 29/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cardedeu de data 19 de setembre de 2014 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de pavimentació de formigó 
voral asfàltic i entrada d’instal.lacions de l'empresa DEMCO, SA., a la carretera BV-
5103 del PK 2+609 al PK 2+640, marge dret, tram urbà, al terme municipal de 
Cardedeu (expedient núm. 2014/7674). 
 
En data 17/10/2014 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 Cardedeu en data 19 de setembre de 
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
- 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 calçada de la carretera i de tots els 

seus elements funcional. 
 
- 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. 

 
- 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 tot 

moment s’ evitarà que les aigües de l’ accés arribin  a la calçada de la carretera.  
 
  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 
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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. 
 

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 Cardedeu en relació amb l’expedient número 
2014/7674. 
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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 Cardedeu, 
autorització d’obres de pavimentació de formigó voral asfàltic i entrada d’instal.lacions 
de l'empresa DEMCO, SA., a la carretera BV-5103 del PK 2+609 al PK 2+640, marge 
dret, tram urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2014/7674), 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 Cardedeu, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Pl. St. Joan, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en resolució de l’ex pedient núm. 2014/7524.-  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 25/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Arenys de Munt de data 19 de setembre de 
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’urbanització de 
vorera existent, a la carretera BV-5031 del PK 17+752 al PK 17+785, marge dret, tram 
urbà, al terme municipal d’Arenys de Munt (expedient núm. 2014/7524). 
 
En data 17/10/2014 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'Arenys de Munt en data 19 de 
setembre de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- 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 calçada de la carretera, vorera 

adjacent i en general tots els elements funcionals de la carretera. 
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- 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. 

 
- 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.  

 
- 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, 
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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. 

 
- 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'Arenys de Munt en relació amb l’expedient número 
2014/7524. 
 
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'Arenys de Munt, 
autorització d’obres d’urbanització de vorera existent, a la carretera BV-5031 del PK 
17+752 al PK 17+785, marge dret, tram urbà, al terme municipal d’Arenys de Munt 
(expedient núm. 2014/7524), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
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Tercer.-  ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament d'Arenys de Munt, amb domicili 
a efectes de notificacions a Arenys de Munt (08358), Rbla. F. Macià, 59, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Centelles, en resolució de l’expedi ent núm. 2014/5242.-  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 l’Ajuntament de Centelles de data 6 de juny de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d’Instal·lació de nou pas de 
vianants, a la carretera C-1413b al PK 17+410, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal de Centelles (expedient núm. 2014/5242). 
 
En data 10/10/2014 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 Centelles en data 6 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:   
 
- El pas de vianants serà perpendicular a l’eix de la carretera per tal de reduir el mínim 

possible el recorregut dels vianants per la calçada. 
 
- El pas tindrà una continuïtat de vianants protegida des de les escales de Quincarell 

fins el camí del Puig. 
 
- S’ha d’evitar que les connexions del pas de vianants amb la vorera coincideixin amb 

el gual existent, al marge dret, al costat d’on es projecta ubicar el pas, i l’embocadura 
del camí en el marge esquerre, per on transiten vehicles.  

 
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 

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

 
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades 

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

intensitat, nivell II. 
 
- A cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13. Els senyals de perill es 

col·locaran abans del pas de vianants amb una antelació suficient. 
 
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat 

 
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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès el que disposa l’article 17.2.e) de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2014, sobre delegació de competències i d'atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- RESTAR ASSABENTADA de l’informe que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es 
transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Centelles en relació amb l’expedient número 2014/5242. 
 
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 Centelles, 
autorització d’obres d’Instal·lació de nou pas de vianants, a la carretera C-1413b al PK 
17+410, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Centelles (expedient núm. 
2014/5242), 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 Ajuntament de Centelles, amb domicili a 
efectes de notificacions a Centelles (08540), carrer Nou, 15-17, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Taradell, en resolució de l’expedie nt núm. 2014/7733.-  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 01/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Taradell de data 26 de setembre de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d'urbanització, a la carretera 
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BV-5306, al PK 0+355, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Taradell 
(expedient núm. 2014/7733). 
 
En data 07/10/2014 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 Taradell en data 26 de setembre de 
2014 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s' expressen a continuació:   
 
- L’entroncament de l’Avinguda Cinto Verdaguer amb la carretera BV-5306, tindrà els 

radis suficients que permetin els moviments de qualsevol tipus de vehicle sense 
maniobres a la calçada. 

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

d’autorització específica. Els desviaments hauran de complir amb la normativa vigent 
de senyalització d’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. 

 

- 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 

 

- 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. 
 

  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. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

Vist el que disposa la Refosa 1/2014, 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 
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transcriu a la part expositiva del present dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Ajuntament de Taradell en relació amb l’expedient número 2014/7733. 
 
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 Taradell, 
autorització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-5306, al PK 0+355, ambdós 
marges, tram urbà, al terme municipal de Taradell (expedient núm. 2014/7733), 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 Taradell, amb domicili a 
efectes de notificacions a Taradell (08552), carrer Vila, 45, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor del 
Sr. R.V.B. i, en resolució de l’expedient núm. 2014 /7235.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 16/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de R.V.B. de data 8 de setembre de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització  per a la realització d’obres de canvi d'ubicació d' accés, a la carretera BV-
5224 del PK 8+050 al PK 8+230, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Vicenç de Torelló (expedient núm. 2014/7235). 
 
En data 30/09/2014 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 R.V.B. en data 08 de setembre 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:   
 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

assegura l’accessibilitat a les parcel·les veïnes, 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. 
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- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

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

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

 
-  Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de 

domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de 
l’aresta exterior de la calçada. 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. Tots els moviments a l’accés tindran 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 donarà continuïtat a la cuneta de al carretera, a través de l’accés mitjançant un 
gual. 

 

- 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. 
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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 
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operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
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 R.V.B. en relació amb l’expedient número 2014/7235. 
 
Segon.-  ATORGAR, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, a R.V.B., autorització d’obres de 
canvi d'ubicació d' accés, a la carretera BV-5224 del PK 8+050 al PK 8+230, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló (expedient núm. 
2014/7235), 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 R.V.B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autor ització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en resolució de l’expedient núm. 2014/6754.-  
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 31/07/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Montcada i Reixac de data 24 de juliol de 2014 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de mirall, a 
la carretera BV-5011 al PK 6+960, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Montcada i Reixac (expedient núm. 2014/6754). 
 
En data 01/10/2014 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 Montcada i Reixac en data 24 de 
juliol de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 del Reglament general 
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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’utilització de l’accés. L’autorització pot 
ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,  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 els elements  autoritzats 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. 
 
- 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. 

 
- 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 Montcada i Reixac en relació amb l’expedient número 
2014/6754. 
 
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 Montcada i 
Reixac, autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de mirall, a la carretera 
BV-5011 al PK 6+960, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Montcada 
i Reixac (expedient núm. 2014/6754), 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 Montcada i Reixac, amb 
domicili a efectes de notificacions a Montcada i Reixac (08110), Av. de la Unitat, 6, 
amb indicació dels recursos procedents. 
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51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Perafita, dins del 
Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’es tabliment 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 d e l’Ajuntament, de les obres 
del “Projecte constructiu d’adequació de voreres a la travessera BP-4653 – Fase 
3 T.M. Perafita”, i la definició de l’àmbit de cons ervació 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 “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis. 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
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”. 
 
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 l’interventor/a 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 
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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” : 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament d’ Perafita  
NIF XXX 

Actuació 
Projecte constructiu d’adequació de voreres a la 
travessera BP- 4653 – Fase 3 T.M. Perafita  

Codi XGL 14/X/113167 
Aportació de la Diputació 137.119,79 € 
Periodificació 2014 137.119,79 € 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs  Ajut econòmic 
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Segon.-  FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“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 PERAFITA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Ramon Casals i Costa, 
assistit pel secretari accidental de l’ens, Sr. Josep Muntal i Julià. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

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

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

 
IV. 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”. 
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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 l’ interventor 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 Perafita i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 

desenvolupar conjuntament l’actuació “Projecte constructiu d’adequació de voreres a 
la travessera BP-4653 – Fase 3 T.M. Perafita”, redactat per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, amb un PEC de 137.119,79 € (IVA inclòs).  

 
VIII. L’objecte d’aquesta actuació és la millora de la seguretat viària i l’accessibilitat en un 

tram de la travessera de la carretera BP-4653, mitjançant la reurbanització d’un 
itinerari de vianants segur entre la Plaça Major i les voreres recentment executades. 
Talment, s’incorporen mesures que incentivin als vehicles a reduir la velocitat. 

 
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 ...      

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

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

PACTES 
 

1. Objecte del conveni 
1.1. L’Ajuntament de Perafita i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

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

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 

Ens destinatari Perafita 

NIF XXX 

Actuació Projecte constructiu d’adequació de voreres a la 
travessera BP-4653 – Fase 3 T.M. Perafita 

Codi XGL 14/X/113167 

Àmbit de concertació  “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 
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1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 

 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la 
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta 
Diputació per fer-la efectiva.  

 
2. Obligacions de les parts 
2.1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 
Classe de recurs  Ajut econòmic  
Aportació de la Diputació 137.119,79 €  
Periodificació 2014 137.119,79 €  
Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243   

 
La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs. 
 
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera 
BP-4653, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres 
competències concurrents, a l’Ajuntament de Perafita l’execució de les obres del “Projecte 
constructiu d’adequació de voreres a la travessera BP-4653 – Fase 3 T.M. Perafita”, no 
tenint validesa l’autorització per execució d’altres treballs no inclosos en les actuacions 
detallades a l’esmentat Projecte. 

 
2.2. Per part de l’ens destinatari 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les instruccions de 
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
 
L’Ajuntament de Perafita serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del projecte: “Projecte constructiu d’adequació de voreres a la 
travessera BP-4653 – Fase 3 T.M. Perafita”, amb un pressupost d’execució per contracta de 
137.119,79 €. 
 
L’Ajuntament de Perafita notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat l’adjudicació del contracte d’obres. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a 
càrrec de l’Ajuntament de Perafita. 
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L’Ajuntament de Perafita s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el 
“Projecte constructiu d’adequació de voreres a la travessera BP-4653 – Fase 3 T.M. 
Perafita”, seguint les instruccions de la Direcció de les obres. 
 
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 la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa, que no suposa cap increment respecte a les despeses actuals de 
manteniment. 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  
5.1. Aquesta actuació serà executada per l’ens destinatari. 
 
5.2. Es podran justificar despeses generades entre l’ 1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre 

de 2015, que és el termini d’execució de l’actuació.  
 
5.3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”,  disponible a 

la Seu Electrònica de la Diputació.  
 
5.4. 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.  

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

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

 
5.7. 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. 

 
5.8. 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  
6.1. 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. 
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6.2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per 
l’aportació anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un 
import superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i 
pagarà l’anualitat següent. 

 
6.3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 

Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus 
pagaments. 

 
7. Gestió i aplicació de romanents  
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local 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  
9.1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips 

de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el 
seu desenvolupament. 

 
9.2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada. 
 
10. Tancament  
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament dels pagaments avançats i no justificats. 
 
11. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
12. Incompliment 
12.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

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

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

 
12.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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13. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-   Per avinença de les parts signatàries. 
 - Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,  
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
14. Marc normatiu 
14.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 

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

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

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

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

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

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

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

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

 
15. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

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

 
17. Responsabilitat enfront tercers 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 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 la despesa de CENT TRENTA-SET MIL CENT 
DINOU euros amb SETANTA-NOU cèntims (137.119,79) €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/76243 del vigent pressupost de la Corporació, amb els 
criteris exposats respecte a aquest punt en la part expositiva del present dictamen.  
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Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Masquefa, 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’execu ció, per part de 
l’Ajuntament, de les obres del  “Projecte construct iu d’un itinerari de vianants a 
Can Parellada a la ctra. B-224z del PK 16+748 al PK  17+547, al T.M. de 
Masquefa”, 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 “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
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”. 
 
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 
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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 l’interventor/a 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” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Masquefa  
NIF XXX 

Actuació 
Projecte constructiu d’un itinerari de vianants a C an 
Parellada a la ctra. B-224z del PK 16+748 al PK 
17+547, al T.M. de Masquefa 

Codi XGL 14/X/113165 
Aportació de la Diputació 227.962,20 € 
Periodificació 2014 227.962,20 € 
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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 MASQUEFA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Xavier Boquete i Sàiz, 
assistit per la secretària de l’ens, Sra. Antònia Vidal i Vinaixa. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

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

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

i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Projecte constructiu d’un itinerari de vianants 
a Can Parellada a la ctra. B-224z del PK16+748 al PK17+547, al T.M. de Masquefa”, 
redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat amb un PEC 
de 316.323,56 € (IVA inclòs). 

 
VIII. L’objecte del projecte és definir les actuacions per tal d’habilitar un itinerari de 

vianants al llarg de la carretera B-224z entre el PK16+748 (rotonda del carrer Joan 
Miró) fins al PK17+547 en l’encreuament de l’accés a Can Parellada amb el carrer de 
la Pedrosa, amb la finalitat de connectar el nucli de Masquefa amb la urbanització de 
Can Parellada, el polígon industrial i l’itinerari existent des del polígon fins a la Beguda 
Alta, millorar la seguretat viària dels vianants que actualment transiten pel voral de la 
carretera i promoure la mobilitat a peu, amb la conseqüent millora social i ambiental, 
fruit de l’augment de la quota modal d’aquest mitjà de transport. 

 
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 ... 

 
X. 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 Masquefa i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

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

relació a l’actuació següent: 
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DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Masquefa  
NIF XXX 

Actuació 
Projecte constructiu d’un itinerari de vianants a 
Can Parellada a la ctra. B-224z del PK16+748 al 
PK17+547, al T.M. de Masquefa 

Codi XGL 14/X/113165 

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 227.962,20 € 
Periodificació 2014 227.962,20 € 
Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243  

 
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 
B-224z, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres 
competències concurrents, a l’Ajuntament de Masquefa l’execució de les obres contingudes 
al “Projecte constructiu d’un itinerari de vianants a Can Parellada a la ctra. B-224z del 
PK16+748 al PK17+547, al T.M. de Masquefa”, no tenint validesa l’autorització per 
l’execució d’altres treballs no inclosos en l’actuació detallada a l’esmentat Projecte, en quant 
a les obres executades en el tram de la carretera B-224z. 

 
2. Per part de l’ens destinatari 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de 
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
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L’ Ajuntament de Masquefa serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del “Projecte constructiu d’un itinerari de vianants a Can Parellada a 
la ctra. B-224z del PK16+748 al PK17+547, al T.M. de Masquefa”, amb un PEC de 
316.323,56 € (IVA inclòs). 
 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Masquefa a l’execució de les obres és de 
vuitanta-vuit mil tres-cents seixanta-un euros amb trenta-sis cèntims (88.361,36) €. 
 
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 és superior, 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 mateixes. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres, 
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a 
càrrec de l’ Ajuntament de Masquefa. 
 
L’Ajuntament de Masquefa s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el 
“Projecte constructiu d’un itinerari de vianants a Can Parellada a la ctra. B-224z del 
PK16+748 al PK17+547, al T.M. de Masquefa”, seguint les instruccions de la Direcció de les 
obres. 
 
En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’ocupació de terrenys públics o privats, 
l’Ajuntament s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos. 

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

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

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

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

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

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

15. Jurisdicció competent 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
16. Relacions amb terceres administracions públique s 

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

 
17. Responsabilitat enfront tercers 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 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 DOS-CENTS VINT-I-SET MIL 
NOU-CENTS SEIXANTA-DOS euros amb VINT cèntims (227.962,20) €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243 del vigent pressupost de la 
Corporació, amb els criteris exposats respecte a aquest punt en la part expositiva del 
present dictamen.  
 
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Navarcles, 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’execu ció, per part de 
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l’Ajuntament, de les obres del “Projecte constructi u implantació d’una rotonda a 
la intersecció de la carretera BV-1221 i el c/ Pau Clarís, al T.M. de Navarcles”, i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment d e 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 “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
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”. 
 
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 l’interventor 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. 
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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” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Navarcles  
NIF XXX 

Actuació 
Projecte constructiu d’implantació d’una rotonda a la 
intersecció de la carretera BV-1221 i el C/ Pau Cla rís, 
al T.M. de Navarcles  

Codi XGL 14/X/113158 
Aportació de la Diputació 238.035,52 € 
Periodificació 2014 238.035,52 € 

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: 
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“Pla Xarxa de Governs locals 
 

[2012-2015] 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 
11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/01/2014.  
 
AJUNTAMENT DE NAVARCLES, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Llorenç Ferrer i Alòs, 
assistit per la secretària de l’ens, Sra. Montserrat Sensat i Borràs. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

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

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

 
IV. 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 
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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 l’ interventor 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 Navarcles i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar 

i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Projecte constructiu implantació d’una 
rotonda a la intersecció de la carretera BV-1221 i el C/ Pau Clarís, al T.M. de 
Navarcles”, redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
amb un PEC de 415.465,14 € (IVA inclòs). 

 
VIII. L’objecte del projecte és la definició tècnica i econòmica dels elements d’obra 

necessaris per a la reordenació urbana de l’actual intersecció de la carretera BV-1221 
i el carrer Pau Clarís, a l’alçada del PK 34+270, al terme municipal de Navarcles, 
mitjançant la implementació d’una mini rotonda el·líptica, atenent a la millora de la 
seguretat viària, l’accessibilitat i la mobilitat, tant de vehicles com de persones. 

 
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 ... 

 
X. 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 Navarcles 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 Navarcles  

NIF XXX 

Actuació 
Projecte constructiu implantació d’una rotonda a la 
intersecció de la carretera BV-1221 i el C/ Pau 
Clarís, al T.M. de Navarcles 

Codi XGL 14/X/113158 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la 
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta 
Diputació per fer-la efectiva.  

 
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 238.035,52 € 
Periodificació 2014 238.035,52 € 
Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243  ................  238.035,52   € 

 
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-1221, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres 
competències concurrents, a l’Ajuntament de Navarcles l’execució de les obres contingudes 
al “Projecte constructiu implantació d’una rotonda a la intersecció de la carretera BV-1221 i 
el C/ Pau Clarís, al T.M. de Navarcles”, no tenint validesa l’autorització per l’execució 
d’altres treballs no inclosos en l’ actuació detallada a l’esmentat Projecte.  
 
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 Navarcles serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del “Projecte constructiu implantació d’una rotonda a la intersecció de 
la carretera BV-1221 i el C/ Pau Clarís, al T.M. de Navarcles”, amb un PEC de 415.465,14 € 
(IVA inclòs). 
 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Navarcles a l’execució de les obres és de cent 
setanta-set mil quatre-cents vint-i-nou euros amb s eixanta-dos cèntims (177.429,62) €. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà de forma 
automàtica sobre l’aportació municipal, en el benentès que si aquesta és superior a 
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l’aportació municipal, la diferència s’aplicarà sobre l’aportació de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, sense necessitat de subscriure una nova addenda. 
 
L’ Ajuntament de Navarcles notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat l’adjudicació del contracte d’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 Navarcles. 
 
L’Ajuntament de Navarcles s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el 
“Projecte constructiu implantació d’una rotonda a la intersecció de la carretera BV-1221 i el 
C/ Pau Clarís, al T.M. de Navarcles”, seguint les instruccions de la Direcció de les obres. 

 
3.  Conservació i manteniment 

 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona 
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa, la qual cosa no comporta 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.  
 
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 
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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 
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. 
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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. 
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15.  Jurisdicció competent 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
16.  Relacions amb terceres administracions 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. 
 
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 DOS-CENTS TRENTA-VUIT 
MIL TRENTA-CINC euros amb CINQUANTA-DOS cèntims (238.035,52) €, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243 del vigent pressupost de la 
Corporació, amb els criteris exposats respecte a aquest punt en la part expositiva del 
present dictamen.  
 
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Sant Joan de 
Vilatorrada, 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 p er a l’execució, per part de 
l’Ajuntament, de les obres de l’actuació “Tancament  de la rotonda de la carretera 
BV-3008 a l’accés a Sant Joan de Vilatorrada”, i la  definició de l’àmbit de 
conservació i manteniment de les obres amb posterio ritat 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. 
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L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
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”. 
 
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 l’interventor/a 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 €. 
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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 3.4 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” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada  
NIF XXX 

Actuació 
Tancament de la rotonda de la carretera BV-3008 a 
l’accés a Sant Joan de Vilatorrada  

Codi XGL 14/X/113157 
Aportació de la Diputació 195.114,65 € 
Periodificació 2014 195.114,65 € 

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 SANT JOAN DE VILATORRADA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Gil 
Ariso i Planas, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Roser Pons i Llobet. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

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

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

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

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

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

 
IV. 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 l’ interventor 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 Sant Joan de Vilatorrada i la Diputació de Barcelona s’han 

compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Tancament de la 
rotonda de la carretera BV-3008 a l’accés a Sant Joan de Vilatorrada”, redactat per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat amb un PEC de 349.919,90 
€ (IVA inclòs). 

 
VIII. L’ objecte del projecte és la millora, mitjançant la construcció d’una rotonda, de l’accés 

al nucli de Sant Joan de Vilatorrada. Paral·lelament es crearan itineraris de vianants 
accessibles i continus que connectin amb els existents. Amb aquesta proposta es 
pretén assolir tres objectius principals com són una millora tant de la seguretat viària, 
l’ accessibilitat i la mobilitat, aportant una millora de la qualitat urbana i un valor afegit 
a l’ accés a Sant Joan de Vilatorrada.   
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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 ... 

 
X. 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 Sant Joan de Vilatorrada i la Diputació de Barcelona subscriuen el 

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

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada  
NIF XXX 

Actuació 
Tancament de la rotonda de la carretera BV-3008 a 
l’accés a Sant Joan de Vilatorrada 

Codi XGL 14/X/113157 

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 195.114,65 € 
Periodificació 2014 195.114,65 € 
Aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243  ................  195.114,65   € 
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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-3008, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres 
competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada l’execució de les 
obres contingudes a l’actuació “Tancament de la rotonda de la carretera BV-3008 a l’accés a 
Sant Joan de Vilatorrada”, no tenint validesa l’autorització per l’execució d’altres treballs no 
inclosos en l’ actuació detallada a l’esmentat Projecte.  

 
2. Per part de l’ens destinatari 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de 
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
 
L’ Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada serà l’administració que durà a terme l’aprovació, 
licitació i execució de les obres de l’actuació “Tancament de la rotonda de la carretera BV-
3008 a l’accés a Sant Joan de Vilatorrada”, amb un PEC de 349.919,90 € (IVA inclòs). 
 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada a l’execució de les obres 
és de cent cinquanta-quatre mil vuit-cents cinc euros amb  vint-i-cinc cèntims 
(154.805,25) €. 
 
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà de forma 
automàtica sobre l’aportació municipal, en el benentès que si aquesta és superior a 
l’aportació municipal, la diferència s’aplicarà sobre l’aportació de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, sense necessitat de subscriure una nova addenda. 
 
L’ Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada notificarà a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat l’adjudicació del contracte d’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 Sant Joan de Vilatorrada. 
 
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada s’obliga a executar les obres tal i com estan 
previstes en l’ actuació “Tancament de la rotonda de la carretera BV-3008 a l’accés a Sant 
Joan de Vilatorrada”, seguint les instruccions de la Direcció de les obres. 

 
3. Conservació i manteniment 
 
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona 
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa, la qual cosa no comporta cap increment respecte a les despeses 
actuals de manteniment. 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. 
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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.  
 
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.  
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8. Identificació de l’actuació   
 
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
9. Documentació tècnica 

 
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 
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. 
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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. 
 

15. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
16. Relacions amb terceres administracions públique s 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
17. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens 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 CENT NORANTA-CINC MIL 
CENT CATORZE euros amb SEIXANTA-CINC cèntims (195.114,65) €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/76243 del vigent pressupost de la 
Corporació, amb els criteris exposats respecte a aquest punt en la part expositiva del 
present dictamen.  
 
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
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55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Tordera, dins del 
Pla ”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per a l’es tabliment 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 d e l’Ajuntament, de les obres 
del “Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a À gora Parc des de la carretera 
BV-5122, PK 3,000. T.M. Tordera”, i la definició de  l’àmbit de conservació i 
manteniment de les obres amb posterioritat a la sev a 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 “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis 
 
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les 
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris 
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament 
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
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”. 
 
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 l’interventor/a de l’ens local destinatari s’ha 
acreditat el compliment dels requisits establerts a la Disposició addicional 6a de la 
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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” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Tordera  
NIF XXX 

Actuació 
Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a Àgora 
Parc des de la carretera BV-5122, PK 3,000. T.M. 
Tordera  

Codi XGL 14/X/113166 
Aportació de la Diputació 598.869,57 € 
Periodificació 2014 598.869,57 € 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs  Ajut econòmic 
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Segon.-  FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“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 TORDERA, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Joan Carles Garcia i 
Cañizares, assistit per la secretària accidental de l’ens, Sra. Marta Portella i Nogué. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves 
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves 
inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

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

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

 
IV. 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”. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

316/375 

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 Tordera i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i 

desenvolupar conjuntament l’ actuació “Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a 
Àgora Parc des de la carretera BV-5122, PK 3,000. T.M. Tordera”, redactat per l’ 
Ajuntament de Tordera amb un PEC de 566.199,57 € (IVA inclòs). 

 
VIII. L’objecte d’aquest projecte és definir i valorar de manera detallada les obres a 

executar, contemplant l’execució d’una rotonda de planta circular, que substitueixi les 
interseccions actuals, adaptant la seva situació i geometria entre elles, de manera que 
els moviments es realitzin d’una forma més ordenada, millorant el nivell de servei, 
incrementant la seguretat de la circulació al concretar tots els moviments a la rotonda. 

 
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 ... 

 
X. 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 Tordera 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 Tordera  
NIF XXX 

Actuació 
Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a Àgora 
Parc des de la carretera BV-5122, PK 3,000. T.M. 
Tordera 

Codi XGL 14/X/113166 

Àmbit de concertació 
 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la 
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta 
Diputació per fer-la efectiva.  

 
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 598.869,57 € 
Periodificació 2014 598.869,57 € 

Aplicació pressupostària G/50100/453A0/76242......................181.260,04€      
G/50100/453A1/76243......................417.609,53 € 

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

 
• 181.260,04 € corresponent a complement de preacords de Meses de concertació del 

Pla  “Xarxa  de Governs Locals 2012-2015”. 
 

• 417.609,53 € amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement del preacord del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. Aquesta aportació inclou els honoraris de la redacció del 
Projecte i el cost de la direcció facultativa i la seguretat i salut de les obres, valorades en 
14.520 € i 18.150 €, respectivament. 

 
Un cop finalitzades les obres objecte del present conveni la Diputació de Barcelona 
acceptarà la cessió gratuïta i lliure de càrregues dels terrenys expropiats, com a titular de la 
carretera BV-5122.   
 
Per part de l’ens destinatari 
 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de 
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”. 
 
L’ Ajuntament de Tordera serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del “Projecte constructiu d’una rotonda d’accés a Àgora Parc des de 
la carretera BV-5122, PK 3,000. T.M. Tordera”, amb un PEC de 566.199,57 € (IVA inclòs). 
Talment s’encarregarà de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i salut de les 
obres. 
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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 Tordera. 
 
L’Ajuntament de Tordera no iniciarà les obres objecte d’aquest conveni sense el perceptiu 
permís d’obra de la diputació de Barcelona, havent de presentar la seva sol·licitud davant la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
L’Ajuntament de Tordera serà l’administració que durà a terme les expropiacions dels 
terrenys públics o privats necessaris per l’execució de les obres i al finalitzar-les els cedirà 
gratuïtament a la Diputació de Barcelona com a titular de la carretera BV-5122. 
 
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, del drenatge de la carretera 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 que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada 
de la carretera, 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.  
 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 

15.  Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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16.  Relacions amb terceres administracions 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. 
 
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 la despesa de CINC-CENTS NORANTA-VUIT 
MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU euros amb CINQUANTA-SET cèntims 
(598.869,57) € que es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
G/50100/453A0/76242 181.260,04 € 
G/50100/453A1/76243 417.609,53 € 

 
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. 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament d’Argentona, en 
ordre a la determinació de les obligacions respecti ves de cadascuna de les parts 
per a l’execució, per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de 
“Rotonda a la intersecció de les carreteres C-1415c  i BV-5106 al t.m. 
d’Argentona”, i la definició de l’àmbit de conserva ció 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: 
 
Atès que, en el terme municipal d’Argentona, la Diputació de Barcelona és 
l’Administració titular de les carreteres C-1415c i BV-5106, que formen part de la xarxa 
viària gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el 
p.k. 5,946 de la carretera C-1415c (“Carretera del Coll de Parpers”) es troba la 
intersecció amb la carretera BV-5106 (“Carretera d’Órrius”). L’accés a la carretera C-
1415c des d’Órrius presenta manca de visibilitat. 
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Atès que, a petició de l’Ajuntament d’Argentona, i amb l’objecte de la implantació d’una 
rotonda en la indicada intersecció amb adequació a la normativa vigent, s’ha procedit 
per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a 
l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació de Barcelona, a redactar el projecte 
constructiu de les obres de “Rotonda a la intersecció de les carreteres C-1415c i BV-
5106 al t.m. d’Argentona”. 
 
Atès que l’esmentada Oficina Tècnica ha formulat un informe tècnic, en el qual 
estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de 
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Argentona, als 
efectes de la realització de les obres del referit projecte constructiu, a executar per la 
Diputació, i la definició dels respectius àmbits de conservació i manteniment de les 
obres objecte que, una vegada finalitzada la seva execució i signada la corresponent 
acta de recepció, hauran de restar sota la competència de la Diputació de Barcelona i 
de l’Ajuntament.  
 
Atès que, amb l’objecte de regular, d’acord amb el referit informe tècnic,  la 
implementació per part de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament d’Argentona de 
les actuacions necessàries per a l’execució de les obres, així com les seves 
competències respectives en ordre a la conservació i manteniment de les obres, una 
vegada executades, s’ha redactat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar 
per ambdues administracions, el qual determina les obligacions respectives que 
assumeixen per arribar a la seva execució així com les seves obligacions de 
conservació i manteniment dintre de l’àmbit de l’obra executada, després que s’hagi 
procedit a l’execució i recepció de les obres, a executar per aquesta Diputació.  
 
Atès que l’import total de l’actuació és de 782.510,97 € (IVA inclòs) i la minuta del 
conveni preveu el següent repartiment del seu cost entre ambdues parts: 
 

 Total Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament 
d’Argentona 

Cost (IVA inclòs) 782.510,97 €  712.604,30 € 69.906,67 € 
 
Atès que l’Ajuntament d’Argentona ha presentat certificat acreditatiu de la disponibilitat 
pressupostària del referit import per finançar la seva part de les obres. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració que, a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha d’encarregar de la contractació de les 
obres del projecte constructiu, les quals s’executaran per la pròpia Diputació, resulta 
procedent, a l’empara del que disposa l’article 174 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, declarar la plurianualitat de les aportacions de la Diputació corresponents a 
2014 i 2015 pels seus respectius imports de 400.000,50 €, la primera, i de 
312.604,30€, la segona, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/453A1/611, efectuant una retenció de crèdit per l’import total de 782.510,97 €, 
dels quals 712.604,30 €, corresponents a l’import total del cost de l’actuació assumit 
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del 
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pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona del present exercici 
2014 i la resta de 69.906,67 €, 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.  
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3. 4. i) 3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23/12/2013. 
 
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 
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la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament d’Argentona, amb la finalitat de regular les obligacions 
derivades de l’execució de les obres del projecte constructiu obres de “Rotonda a la 
intersecció de les carreteres C-1415c i BV-5106 al t.m. d’Argentona”,  d’acord amb el 
text de la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

 (...) 
“CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA SOBRE LES 
OBRES DE ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LES CARRETERES C-1415c I BV-5106 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord 
amb la Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada en el BOPB de 
23/12/2013, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll 
i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, 
núm. 12577/13, de  16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria 
(mandat 2011-2015 III), publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
AJUNTAMENT D’ARGENTONA, representat per l'Il·lm. Alcalde president de l'Ajuntament, Sr. 
Ferran Armengol Tauran, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Amparo Martín 
Muyo. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’administració titular de les carreteres C-1415c i BV-5106, 
que gestiona la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. En el p.k. 5,946 de 
la carretera C-1415c (“Carretera del Coll de Parpers”) es troba la intersecció amb la 
carretera BV-5106 (“Carretera d’Órrius”). L’accés a la carretera C-1415c des d’Órrius 
presenta manca de visibilitat. 
 
II. A petició de l’Ajuntament d’Argentona, i amb l’objecte de la implantació d’una rotonda en 
la indicada intersecció amb adequació a la normativa vigent, l’esmentada Gerència de 
Serveis de la Diputació de Barcelona va redactar el projecte constructiu de les obres de 
“Rotonda a la intersecció de les carreteres C-1415c i BV-5106 al t.m. d’Argentona”. 
 
III La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
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IV. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Argentona, considerant que les obres 
esmentades són d’interès comú per a ambdues administracions, manifesten la seva voluntat 
de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present conveni les condicions per 
tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les dues 
administracions en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una 
vegada hagin estat executades.  
 
V. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió de data ...........  
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte  del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament d’Argentona en ordre 
a l’execució, en el terme municipal d’Argentona, de les obres del projecte constructiu de  
“Rotonda a la intersecció de les carreteres C-1415c i BV-5106 al t.m. d’Argentona” i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva 
execució, així com determinar la responsabilitat patrimonial enfront de tercers dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament dels elements integrants de les obres. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 782.510,97 € (IVA inclòs), amb el següent 
repartiment del seu cost entre ambdues parts: 

 
 

Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament 
d’Argentona 

Cost (IVA inclòs) 782.510,97 €  712.604,30 € 69.906,67 € 
 

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

 
- l’execució de les obres del projecte constructiu de  “Rotonda a la intersecció de les 

carreteres C-1415c i BV-5106 al t.m. d’Argentona”, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 782.510,97 €, que es 
farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014 pel que fa a 
400.000 €, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/501../453../611.. del pressupost 
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015 pel que fa a 312.604,30 €, 
i la resta de 69.906,67 €, corresponent a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/61104, del pressupost de despeses de 2014, 
condicionat a l’efectivitat de la corresponent modificació de crèdit, 

 
- la contractació d’aquestes obres, i 

 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 

tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
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L’import de la baixa que resulti del procediment d’adjudicació de les obres es deduiria del 
referit import de l’aportació econòmica de la Diputació proporcionalment al percentatge que 
representa la seva aportació respecte a l’import total de l’actuació.  
 
La Diputació es farà càrrec de les actuacions necessàries en ordre a l’expropiació forçosa 
i/o ocupació temporal de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres, 
d’acord amb la relació de béns i drets afectats continguda en el projecte constructiu.  
 
Un cop realitzades les obres de la seva competència, i dins de l’àmbit de les obres 
realitzades en execució del projecte constructiu, la Diputació de Barcelona només 
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i 
de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament d’Argentona  
 
L’Ajuntament d’Argentona es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent en 
l’import de 69.906,67 €, si bé l’import de la baixa que resulti del procediment d’adjudicació 
de les obres es deduiria del referit import de l’aportació econòmica municipal 
proporcionalment al percentatge de la seva aportació respecte a l’import total de l’actuació.  
 
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament ha presentat davant de la Diputació de 
Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària del referit import per 
finançar la seva part de les obres. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al 
compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a XXX, C/C/C XXX, en el termini d’un 
mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a la notificació a l’Ajuntament de la 
liquidació dels treballs efectuats pel contractista. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
En acabar l’execució de les obres, l’Ajuntament d’Argentona, en virtut de la signatura del 
present conveni, assumirà la titularitat i s’encarregarà de la conservació i del manteniment 
de tots els elements d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de 
les carreteres, que no hagin estat especificats en l’anterior Pacte Segon com atribuïts a la 
responsabilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Es detalla a continuació una relació d’aquests elements de titularitat municipal: 
− Voreres i paviment fora de la plataforma (calçada i vorals) de la carretera 
− Enllumenat i instal·lacions relacionades 
− Enjardinament de la rotonda i zones adjacents. 
− Accés projectat al Polígon Nord. 
 
L’Ajuntament d’Argentona es compromet a comunicar als veïns afectats tant el calendari de 
l’execució de l’obra com el tipus d’actuació que es durà a terme. 
 
Quart.- Titularitat i responsabilitat patrimonial 
 
Les administracions signants d’aquest conveni són titulars i es fan responsables 
patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament 
d’aquells elements de les obres dels quals n’assumeixen la conservació i el manteniment, 
segons els termes definits en aquest conveni. 
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Cinquè. – Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte 
del conveni. 
 
Vuitè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest  conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament d’Argentona: Ferran Armengol Tauran, Alcalde President; Amparo 
Martín Muyo, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Joaquim Ferrer i 
Tamayo, Vicepresident 3er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc 
Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                              (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 782.510,97 €, amb la següent distribució 
pressupostària; pel que fa a l’aportació de la Diputació de Barcelona l’import de 
400.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del 
pressupost de despeses de l’exercici 2014, i l’import de 312.604,30 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/501../453../611.. del pressupost de despeses de l’exercici 
2015, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, i pel que fa a la resta de 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

328/375 

69.906,67 € corresponent a l’aportació municipal amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/61104 del pressupost de despeses de 2014, 
condicionat a l’efectivitat de la corresponent modificació de crèdit; tot d’acord amb el 
que disposa l’article 174 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; així mateix, 
declarar la plurianualitat de la despesa. 
 
Tercer.-   Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament d’Argentona, 
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta 
resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació 
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la 
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part del 
legal representant i del fedatari de la Diputació, significant al citat Ajuntament que, per 
aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni no 
produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants.  
 
Quart.-  Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la resolució 
d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el seu 
moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Aj untament de Campins, en 
ordre a la determinació de les obligacions respecti ves de cadascuna de les parts 
per a l’execució, per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de 
“Passera de vianants a la carretera BV-5114, p.k. 5 ,280. T.m. Campins”, i la 
definició de l’àmbit de conservació i manteniment d e les obres amb posterioritat 
a la seva execució.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que, en el terme municipal de Campins, la Diputació de Barcelona és 
l’Administració titular de la carretera BV-5114, la qual és gestionada a través de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
Atès que, a petició de l’Ajuntament de Campins, i amb l’objecte de  millorar les 
condicions d’accessibilitat i seguretat dels vianants en un pont sobre la riera de 
Campins, existent en el p.k. 5,280 de la carretera BV-5114, en el terme municipal de 
Campins, s’ha procedit per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, adscrita a la referida Gerència de Serveis de la Diputació de 
Barcelona, a efectuar la redacció del projecte constructiu de les obres de “Passera de 
vianants a la carretera BV-5114, p.k. 5,280. T.m. Campins” (Codi: 3252-PC-01).  
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Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de 
les obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un 
informe tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en 
un conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Campins, als efectes de la realització de les obres del referit projecte constructiu, a 
executar per la Diputació, i la definició dels respectius àmbits de conservació i 
manteniment de les obres objecte del conveni que, una vegada finalitzada la seva 
execució i signada la corresponent acta de recepció, hauran de restar sota la 
competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament.  
 
Atès que, amb l’objecte de regular, d’acord amb el referit informe tècnic,  la 
implementació per part de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Campins de 
les actuacions necessàries per a l’execució de les obres, així com les seves 
competències respectives en ordre a la conservació i manteniment de les obres, una 
vegada executades, s’ha redactat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar 
per ambdues administracions, el qual determina les obligacions respectives que 
assumeixen per arribar a la seva execució així com les seves obligacions de 
conservació i manteniment dintre de l’àmbit de l’obra executada, després que s’hagi 
procedit a l’execució i recepció de les obres, a executar per aquesta Diputació.  
 
Atès que l’import total de l’actuació és de 241.547,31 € (IVA inclòs) i la minuta del 
conveni preveu el següent repartiment del seu cost entre ambdues parts: 
 

 Total Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Campins 

Cost (IVA inclòs) 241.547,31 € 222.356,71 € 19.190,60 € 
 
Atès que l’Ajuntament de Campins ha prestat la seva conformitat al text de la minuta 
de conveni i ha presentat certificat de disponibilitat pressupostària de la seva 
aportació.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració que, a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha d’encarregar de la contractació de les 
obres del projecte constructiu, les quals s’executaran per la pròpia Diputació, resulta 
procedent efectuar una retenció de crèdit per l’import total de 241.547,31 €, dels quals 
222.356,71  €, 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 del present exercici 2014 i la resta de 
19.190,60 €, 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. 
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
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amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3. 4. i) 3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23/12/2013. 
 

Vist el que es disposa a l’apartat 3. 4. i) 3) de l’esmentada Refosa 1/2014, pel que 
respecta a la competència que té la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per 
a l’aprovació de convenis específics per un import superior de 100.000 €.  
 

Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2014, el 
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda 
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Campins, amb la finalitat de regular les obligacions 
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derivades de l’execució de les obres del projecte constructiu obres de “Passera de 
vianants a la carretera BV-5114, p.k. 5,280. T.m. Campins” (Codi: 3252-PC-01),  
d’acord amb el text de la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

 “CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CAMPINS SOBRE LES 

OBRES DE PASSERA DE VIANANTS A LA CTRA. BV-5114, P.K. 5,280 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord 
amb la Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, publicada en el BOPB de 
23/12/2013, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll 
i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, 
núm. 12577/13, de  16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria 
(mandat 2011-2015 III), publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
AJUNTAMENT DE CAMPINS, representat per l'Il·lm. Alcalde president de l'Ajuntament, Sr. 
Andreu Tohà Brunet, assistit per la Secretària interina de la Corporació, Sra. Maite  Pérez 
Vicente. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. En el terme municipal de Campins, la Diputació de Barcelona és l’Administració titular de 
la carretera BV-5114, la qual és gestionada a través de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
II. A petició de l’Ajuntament de Campins, i amb l’objecte de  millorar les condicions 
d’accessibilitat i seguretat dels vianants en un pont sobre la riera de Campins, existent en el 
p.k. 5,280 de la carretera BV-5114, en el terme municipal de Campins, s’ha procedit per 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la referida 
Gerència de Serveis de la Diputació de Barcelona, a efectuar la redacció del projecte 
constructiu de les obres de “Passera de vianants a la carretera BV-5114, p.k. 5,280. T.m. 
Campins” (Codi: 3252-PC-01).  
 
III. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu. 
 
IV. L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe 
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de 
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Campins, als 
efectes de la definició dels respectius àmbits de conservació i manteniment de les obres 
objecte del referit projecte constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució i signada 
la corresponent acta de recepció, hauran de restar sota la competència de la Diputació de 
Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva del present conveni.  
 
V. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Campins, té per objecte regular, d’acord amb la proposta del 
referit informe tècnic, les obligacions que assumeixen les dues administracions en ordre a la 
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definició de les respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre de l’àmbit 
d’execució de les obres, una vegada aquestes finalitzades.  
 
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data ..............................  
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte  del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Campins, en 
ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a 
l’execució de les obres del projecte constructiu de “Passera de vianants a la carretera BV-
5114, p.k. 5,280. T.m. Campins” (Codi: 3252-PC-01), i la determinació dels àmbits propis de 
conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 241.547,31 € (IVA inclòs), amb el següent 
repartiment del seu cost entre ambdues parts: 

 
 

Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Campins 

Cost (IVA inclòs) 241.547,31 €  222.356,71 € 19.190,60 € 
 

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

 
-   l’execució de les obres del projecte constructiu de “Passera de vianants a la carretera 

BV-5114, p.k. 5,280. T.m. Campins” (Codi: 3252-PC-01), redactat per la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, amb un import total de 
241.547,31 €, dels quals 222.356,71 €, 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 19.190,60 €, 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, 

 
- la contractació d’aquestes obres, i 

 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 

tècnics de la Diputació o amb contractes externs de servei. 
 

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 és superior, la diferència s’aplicarà 
sobre l’aportació de la Gerència de serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
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La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres, només s’encarregarà, dins 
de l’àmbit de les obres executades, de la conservació i manteniment del pont i passera 
adossada, de la calçada, del drenatge de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i 
vertical fixa. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Campins 
 
L’Ajuntament es farà càrrec de la part del cost de l’actuació consistent en l’import de 
19.190,60 €, 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 és superior, la diferència 
s’aplicarà sobre l’aportació de la Gerència de serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
Prèviament a l’aprovació del conveni, l’Ajuntament haurà de presentar davant de la 
Diputació de Barcelona un certificat de la disponibilitat pressupostària de la indicada 
quantitat per a finançar la seva part de les obres. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al 
compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a XXX, C/C/C XXX, en el termini d’un 
mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a la notificació a l’Ajuntament de la 
liquidació dels treballs efectuats pel contractista, en el cas que la baixa de l’adjudicació del 
contracte d’obres no arribi a cobrir l’aportació municipal. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Campins posarà lliurament a disposició de la Diputació de Barcelona, als 
efectes de l’execució de les obres, aquells dels terrenys que figurin atribuïts a la titularitat 
municipal en la relació del projecte constructiu comprensiva dels béns i drets afectats 
d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Campins assumirà la gestió de l’expropiació d’aquells terrenys 
de titularitat privada urbans que, segons el referit projecte constructiu, resultin afectats 
d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal per l’execució de les obres.  
 
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres 
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament de Campins passarà a ser l’entitat titular i 
responsable de la conservació i manteniment de tots els elements d’urbanització que, dintre 
de l’àmbit d’execució de les obres, es trobin situats estrictament fora de l’àmbit del pont, 
passera adossada i de la calçada de la carretera, a excepció de l’enllumenat del qual haurà 
de mantenir totes les instal·lacions relacionades. 

 
Es detalla a continuació una relació dels indicats elements: 
- Tot l’enllumenat i totes les instal·lacions relacionades. 
- Voreres i paviment fora de la plataforma de la carretera (calçada i vorals), pont i passera. 
 
Quart.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament 
 
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront 
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les 
obres de les quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 
 

334/375 

per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran competència de l’Administració corresponent vigents segons els termes 
definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial 
corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa, 
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos  
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots 
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de 
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 

 
(Sg. Per l’Ajuntament de Campins: Andreu Tohà Brunet, Alcalde President; Maite Pérez 
Vicente, Secretària interina de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Joaquim Ferrer i 
Tamayo, Vicepresident 3er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc 
Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                              (...) 
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Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 241.547,31 €, dels quals 222.356,71 €, 
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 del present exercici 2014 i la resta de 19.190,60 €, 
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. 
 
Tercer.-   Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Campins, 
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta 
resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació 
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la 
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part del 
legal representant i del fedatari de la Diputació, significant al citat Ajuntament que, per 
aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni no 
produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants.  
 
Quart.-  Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la resolució 
d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el seu 
moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ag rupació de Municipis Titulars 
del Servei de Transport Urbà (AMTU), per a la reali tzació d’estudis de mobilitat 
de mutu interès dirigits als municipis en aplicació  de les polítiques de mobilitat i 
transport públic. Anys 2014-2017.-  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: 
 
L’Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà de la Regió Metropolitana 
de Barcelona (en endavant, AMTU) és una associació de municipis lliurement adherits 
a la mateixa, que té per objecte l’enaltiment i la promoció del transport públic urbà de 
les seves ciutats, i de la mobilitat en general de la Regió Metropolitana de Barcelona 
(RMB). L’AMTU és una associació d’interès públic, inscrita al Registre 
d’Organitzacions Associatives dels Ens Locals de Catalunya, i és membre del gran 
consorci per al transport públic d’aquesta regió, l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM), fundada per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat 
Metropolitana del Transport (EMT) i l’Administració General de l’Estat com a 
observador. 
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat exposa, en l’article 9. 6,  que “L'elaboració 
i l'aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, 
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d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, 
hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers”.   
 
En aquest sentit, considerant que la planificació de la mobilitat sostenible es bàsica per 
a tots els municipis, el Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona preveu una línia 
d’assistència tècnica dirigida a tots els municipis de la província de Barcelona per a la 
redacció d’estudis i plans de mobilitat. 
 
Amb l’objectiu de col·laborar en la millora de la mobilitat local en l’àmbit de les seves 
respectives competències, s’ha elaborat una minuta de conveni de col·laboració a 
celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’AMTU, amb la finalitat de la realització 
d’uns estudis que es consideren de mutu interès, dirigits als municipis, en aplicació de 
les respectives polítiques relacionades amb la mobilitat i el transport públic. 
 
D’acord amb les estipulacions previstes en el referit conveni, anualment, a partir de 
l’any 2014 i fins a l’any 2017, es portarà a terme, per part de l’AMTU, la redacció i 
contractació d’uns estudis dirigits a la gestió eficaç i eficient del transport públic, a 
l’optimització dels recursos, la millora en la coordinació intermunicipal, i de la mobilitat 
en general, que tindran un valor total de 493.600 € (IVA inclòs).  
 
L’aportació anual de la Diputació de Barcelona a l’elaboració d’aquests estudis serà de 
75.000 € i la de l’AMTU de 48.400 €.  
 
Per tant, la Diputació de Barcelona, després de la formalització del conveni, finançarà 
el cost de la redacció dels estudis de mobilitat amb una aportació màxima de 
300.000€, d’acord amb les següents plurianualitats: 

 
� 2014 75.000€ 
� 2015 75.000€ 
� 2016 75.000€ 
� 2017 75.000€ 

 
Atès, segons el conveni, l’aportació de la Diputació de Barcelona al finançament de les 
actuacions previstes per a l’exercici 2014, per un import de 75.000 €, es farà efectiva 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/155A0/46600, del vigent pressupost 
de despeses de la Diputació de 2014 i que, així mateix, procedeix declarar la 
plurianualitat de la resta de les aportacions de la Diputació de Barcelona 
corresponents als exercicis 2015, 2016 i 2017, pels seus respectius imports de 
75.000€ cada anualitat i un import total de 300.000 €, que es faran efectives amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/155/466, tot d’acord amb el que estableix 
l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
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Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'AMTU reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3. 4. i) 3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB 
de 23/12/2013. 
 
Vist el que es disposa a l’apartat 3. 4. i) 3) de l’esmentada Refosa 1/2014, pel que 
respecta a la competència que té la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per 
a l’aprovació de convenis específics per un import superior de 100.000 €.  
 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa 1/2014, el 
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda 
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (AMTU), amb la finalitat de la realització d’uns estudis de 
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mutu interès, dirigits als municipis, en aplicació de les respectives polítiques 
relacionades amb la mobilitat i el transport públic (Anys 2014-2017),  d’acord amb el 
text de la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

 “CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL 

SERVEI DE TRANSPORT URBÀ (AMTU) PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE 
MOBILITAT DE MUTU INTERÈS DIRIGITS ALS MUNICIPIS EN APLICACIÓ DE LES 

POLÍTIQUES DE MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC. ANYS 2014-2017 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, i facultat d’acord 
amb la Refosa 1/2014, sobre nomenament i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013, i publicada en el BOPB de 
23/12/2013, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’aquesta Diputació, Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació, núm. 12577/13, de  16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de 
Secretaria (mandat 2011-2015 III), publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ (AMTU), 
representada pel seu President, l’Il·lm. Sr. Joan Mora i Bosch, en virtut de les atribucions 
previstes a l’article 8, apartat d) dels Estatuts de l’AMTU, assistit pel Secretari, el Sr. 
Francesc Esteve i Balagué. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. L’Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà (en endavant, AMTU) és 
una associació de municipis lliurement adherits, que té per objecte l’enaltiment i la promoció 
del transport públic urbà de les seves ciutats, i de la mobilitat en general. L’AMTU és una 
associació d’interès públic, inscrita al Registre d’Organitzacions Associatives dels Ens 
Locals de Catalunya i és membre del consorci per al transport públic de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (RMB), l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), fundada per 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat Metropolitana del Transport 
(EMT) i l’Administració General de l’Estat.  
 
II. Considerant que, d’acord amb la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, la 
planificació de la mobilitat sostenible és bàsica per a tots els municipis, la Diputació de 
Barcelona preveu una línia d’assistència tècnica dirigida a tots els municipis de la província 
de Barcelona per a la redacció d’estudis i plans de mobilitat.  
 
III. Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és donar suport als 
municipis inclosos en l’àmbit concorrent de la mútua competència d’ambdues entitats 
participants i col·laborar en la millora de la mobilitat local.  
 
IV. Les parts consideren que la proposta és, per tant, d’interès comú i que la col·laboració 
mútua pot ser valuosa, convenient i eficaç. És per això que ambdues parts manifesten que 
la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc de 
la col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats positius, optimitzant recursos.  
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V. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data ............ 
 
VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte general del conveni.  
 
L’objecte del present conveni és establir un marc formal de col·laboració entre l’Agrupació 
de Municipis del Servei de Transport Urbà (AMTU) i la Diputació de Barcelona per a la 
redacció i finançament d’estudis de mobilitat que es considerin de mutu interès, en aplicació 
de les respectives polítiques relacionades amb la mobilitat i el transport públic. 
 
Anualment, a partir de l’any 2014 i fins a l’any 2017, es portaran a terme la redacció i 
contractació d’uns estudis dirigits a la gestió eficaç i eficient del transport públic, a 
l’optimització dels recursos, la millora en la coordinació intermunicipal, i de la mobilitat en 
general.  
 
L’ import total dels estudis a finançar, objecte del present conveni, serà de 493.600 € pels 
quatre anys d’acord amb la següent distribució:  
 

� 300.000 € per la Diputació de Barcelona  

� 193.600 € per l’AMTU. 
 
L’aportació anual de la Diputació de Barcelona a l’elaboració d’aquests estudis serà de 
75.000 € i la de l’AMTU de 48.400 €.  
 
Una vegada elaborats els treballs resultants de l’objecte d’aquest conveni, seran de la 
titularitat conjunta de la Diputació de Barcelona i de l’AMTU. 
 
Segon.-  Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona formalitzarà el conveni de col·laboració corresponent i finançarà 
el cost de la redacció dels estudis de mobilitat amb una aportació màxima de 300.000 €, 
d’acord amb les següents plurianualitats: 
 

� 2014 75.000€ 

� 2015 75.000€ 

� 2016 75.000€ 

� 2017 75.000€ 
 
L’aportació per al exercici 2014 es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/155A0/46600, del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona. La resta 
d’aportacions de la Diputació de Barcelona corresponents als exercicis 2015, 2016 i 2017 es 
faran efectives amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/155/466, tot d’acord amb el 
que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es farà efectiu contra la presentació 
de relació/ons de justificació de despeses signades pel secretari i acompanyada/es de còpia 
compulsada de les corresponents factures relatives a les despeses signades pels estudis 
contractats. 
 
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. 
 
Els pagaments efectuats per Diputació seran, com a màxim, els establerts per l’aportació 
anual de la Diputació. En cas que l’AMTU justifiqui despesa per un import superior a la 
periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 
 
L’AMTU haurà d’estar al corrent dels drets 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. 
 
Tercer.- Obligacions de l’AMTU. 
 
L’AMTU finançarà el cost de la redacció dels estudis de mobilitat amb una aportació màxima 
de 193.600 € i aprovarà una despesa plurianual per aquest import al llarg de quatre anys, 
amb els següents imports màxims anuals: 
 

� 2014 48.400€ 

� 2015 48.400€ 

� 2016 48.400€ 

� 2017 48.400€ 
 
L’AMTU es farà càrrec de la redacció, gestió i contractació de les assistències tècniques 
necessàries per a la redacció dels estudis de mobilitat objecte del present conveni. 
 
En el cas que hi hagin baixes d’adjudicacions dels contractes de les assistències tècniques 
o variació dels cost previst inicialment, la baixa es distribuirà proporcionalment entre les 
aportacions de cadascuna de les parts, sense necessitat d’aprovar una nova addenda.  
 
 L ‘AMTU haurà d’efectuar notificació de l’acord d’ aprovació del conveni a la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona. Talment, notificarà 
les adjudicacions dels contractes de serveis. 
 
Quart.- Comissió de seguiment.  
 
Es constituirà una Comissió de seguiment, en la qual participarà la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona i la Direcció General de 
l’AMTU.  
 
Aquesta Comissió tindrà les següents funcions: 

� Aprovar els estudis a realitzar 

� Aportar informació als redactors dels estudis objecte del conveni 

� Dur a terme el seguiment de l’elaboració dels estudis esmentats 

� Donar el vist-i-plau a la documentació parcial i final resultant dels treballs objecte del 
conveni 
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La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada per una de les parts signants del 
present conveni, i com a mínim ho farà dues vegades l’any, per a la determinació dels 
estudis realitzats i per al seu control de resultats.  
 
Cinquè.- Difusió de la col·laboració entre les parts.  
 
L’AMTU i la Diputació de Barcelona faran esment del suport i la col·laboració en tota la 
documentació escrita generada per l’activitat cooperada, mitjançant la inclusió dels logotips 
corresponents.  
 
Sisè.- Vigència del conveni.  
 
Aquest conveni resta vinculat a les anualitats 2014-2017 i fins que l’AMTU i la Diputació de 
Barcelona donin el vist-i-plau als documents definitius objecte del present conveni. 
 
No obstant això es podrà prorrogar anualment, per mutu acord, mitjançant pròrroga 
expressa per les parts. 
 
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment, segons els 
criteris generals establerts a la legislació vigent o per mutu acord.  
 
Setè.- Causes de resolució del conveni.  
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l’altra, sense perjudici del dret al 
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta 
resolució serà automàtica i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves 
obligacions a fer o no fer des de la notificació practicada.  
 
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen.  
 
Vuitè.- Naturalesa del conveni.  
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Novè.- Jurisdicció competent.  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre 
Jurisdiccional Contenciós Administratiu.  
 
Els litigis o controvèrsies que es suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
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l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, 
en el lloc i la data que s’assenyalen.”  
 
(Sg. Per l’Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (AMTU): Joan Mora i Bosch, President de l’AMTU; Francesc 
Esteve i Balagué, Secretari de l’AMTU; Per la Diputació de Barcelona: Joaquim Ferrer i 
Tamayo, Vicepresident 3er i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc 
Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat).”                               (...) 

 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import de 300.000 €, corresponent a l’aportació de la 
Diputació de Barcelona al finançament de les actuacions previstes en el conveni, amb 
la següent distribució pressupostària: per a l’exercici 2014, l’import de 75.000 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/155A0/46600 del vigent pressupost de 
despeses de la Diputació, i per als exercicis 2015, 2016 i 2017 l’import de 75.000 €, 
per a cada anualitat, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/501/155/466, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març; i així mateix, declarar la plurianualitat de la despesa.  
 
Tercer.-   Notificar el contingut de la present Resolució a l’Agrupació de Municipis 
titulars del servei de transport urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona, als efectes 
de la posterior formalització del conveni, que s’aprova per aquesta Resolució, amb la 
signatura del President de l’AMTU i del Vicepresident tercer i President delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, atès 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 produirà 
efectes a partir de la data de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants.  
 
Quart.-  Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la resolució 
d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el seu 
moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de l Ple, aprovar el “Pla de 
Seguretat Viària – Any 2014”, d’aplicació a la xarx a local de carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona.-  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, segons l’article 36. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local (LBRL), entre les competències pròpies de la Diputació es 
troba la coordinació dels serveis municipals entre si per a la garantia de la prestació 
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integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència 
municipal, així com l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, als quals es 
refereix l’apartat a) del número 2 de l’article 31.  
 
Atès que, d’acord amb l’article 26. 3 LBRL, l’assistència als municipis, prevista a 
l’article 36 LBRL, s’adreçarà preferentment a l’establiment i l’adequada prestació dels 
serveis públics mínims. 
 
Atès que són serveis mínims i obligatoris que han de prestar els municipis els que 
determina l’article 26 LBRL, entre els quals, s’ha de destacar, pel que respecta a 
l’objecte del present Dictamen, l’accés als nuclis de població i la pavimentació de les 
vies públiques (art. 26. 2, d) i e). 
 
Atès que en base a aquestes consideracions legals, el Ple de la Diputació de 
Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2012, va aprovar un 
acord pel qual es determinen els serveis essencials i prioritaris de la Diputació de 
Barcelona, dels seus organismes públics: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i de 
l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local. En virtut del referit acord plenari, i 
en base a la definició legal del seu caràcter de serveis mínims obligatoris municipals, 
es van declarar com a serveis públics essencials de caràcter propi de la Diputació de 
Barcelona en el seu àmbit, entre d’altres, els serveis propis de la conservació de les 
vies i carreteres. 
 
Atès que les competències pròpies de la Diputació en matèria viària s’exerceixen 
sobre una xarxa de carreteres, la qual es troba constituïda per una sèrie de vies locals, 
de les quals la Diputació de Barcelona n’és titular, d’acord amb la normativa 
autonòmica actualment en vigor, en virtut de l’article 6. 2 del Decret Legislatiu 2/2009, 
de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, el qual determina 
en aquest punt que “s’atribueix a les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona, o als ens supramunicipals que els substitueixin d’acord amb el que estableix 
l’Estatut d’autonomia, la titularitat de les carreteres de la xarxa local en llurs àmbits 
territorials respectius”. 
 
Atès que la Disposició addicional Primera (“Atribució de competències a les 
administracions titulars de carreteres”) del referit Decret Legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost, determina que “les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració 
de la Generalitat corresponen també a les altres administracions públiques que són 
titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans 
competents d’aquestes, ...”, i per consegüent, corresponen també a la Diputació de 
Barcelona.      
 
Atès que la gestió de la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona 
resta encomanada a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
d’aquesta Corporació. 
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Atès que, entre les competències vinculades a la titularitat de la seva xarxa local de 
carreteres que, segons el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, exerceix la 
Diputació com a competències pròpies, es troben les associades a la planificació (Títol 
Segon Capítol 1), així com a la seguretat viària (article 10) de les carreteres de la seva 
titularitat. Específicament, l’article 10 d’aquest precepte legal estableix sobre aquest 
última concepte: 
 
“Article 10. Seguretat viària 
 
10.1 El projecte de qualsevol nova infraestructura viària ha d’observar tots els requisits 
necessaris en matèria de seguretat. 
 
10.2 El manteniment de la xarxa viària objecte d’aquesta Llei ha de donar sempre 
prioritat a totes les obres i actuacions que incideixin en la millora de la seguretat viària. 
 
10.3 El Govern de la Generalitat ha d’elaborar i aprovar anualment un pla de millora 
dels trams amb un major índex d’accidentabilitat, i l’ha de comunicar al Parlament.” 
 
Atès que, dins de l’àmbit de la seguretat viària, l’Estratègia de Seguretat Viària 2011-
2020, pretén ser un marc d’actuació i instrument que impulsi, faciliti i coordini les 
iniciatives de seguretat viària dels agents polítics, econòmics i socials a nivell estatal, 
la consecució d’objectius comuns i l’aconseguiment de nous reptes. El 25 de febrer de 
2011, el Consell de Ministres va acordar aprovar les línies bàsiques de la política de 
seguretat viària 2011-2020, després de l’aprovació, pel Consell Superior de Seguretat 
Viària en la seva sessió plenària de 23 de novembre de 2010, de l’Estratègia de 
Seguretat Viària 2011-2020, actualment vigent. 
 
Seguint les directives europees i del Govern de l’Estat, la Generalitat de Catalunya 
dins de l’àmbit de la seva competència va redactar per la seva part el Pla de Seguretat 
Viària 2011-2013 amb l’objectiu de la reducció de la sinistralitat, així com el Pla Local 
de Seguretat Viària com a instrument de planificació i gestió viària específic en l’àmbit 
local. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens titular de la seva pròpia xarxa local de 
carreteres del seu territori, assumeix la responsabilitat d’evitar els accidents on la 
causa desencadenant sigui la infraestructura viària en consonància amb els objectius 
definits per les administracions de nivell superior, havent de contemplar la seguretat 
viària tant en els projectes de nova infraestructura com en la conservació i el 
manteniment de les seves carreteres i ha de redactar un Pla anual per tal de tractar els 
trams amb un major índex d’accidentabilitat. 
  
Atès que la potestat de planificació és una de les potestats administratives que ostenta 
la Diputació de Barcelona com a ens local territorial, d’acord amb l’article 8. 1. 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, en virtut de la qual pot aprovar instruments de 
planificació en les matèries de la seva competència.  
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Atès que en exercici d’aquesta potestat de planificació sobre les carreteres de la xarxa 
viària de la seva titularitat la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, encarregada de la seva gestió, ha 
elaborat el “Pla de Seguretat Viària 2014” corresponent a la present anualitat.  
 
Atès que l’esmentat Pla de Seguretat Viària es composa a la vegada dels dos 
següents documents de planificació que elabora la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, per tal de satisfer el requeriment 
legal derivat de l’article 10. 3, abans referit, del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, 
d’aprovar un pla amb caràcter anual, i que constitueixen globalment un Pla de 
Seguretat Viària de la xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona:  
 

- Document núm. 1.- “Pla de Seguretat Viària 2014. Actuacions de conservació 
de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona”, redactat per 
l’Oficina Tècnica de Planificació i actuació en Infraestructures d’aquesta 
Gerència de Serveis. 

 
- Document núm. 2.- “Pla de Seguretat Viària 2014. Trams amb major índex 

d’accidentalitat”, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària 
Local de la mateixa Gerència de Serveis. 

 
El “Pla de Seguretat Viària 2014. Actuacions de conservació de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Barcelona” pretén donar compliment a l’exigència que li 
imposa l’article 10. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel repetit Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel que fa a les actuacions de manteniment o 
conservació de la seva xarxa existent, en el sentit de que siguin els criteris de 
seguretat viària els que regeixin la priorització d’aquest tipus d’actuacions. 
 
El “Pla de Seguretat Viària 2014. Trams amb major índex d’accidentalitat” és aquell 
document al qual fa referència l’article 10. 3 de l’esmentat Decret Legislatiu 2/2009, de 
25 d’agost, que redacta la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 
la Diputació de Barcelona, integrant els resultats de la seva aplicació en el Pla Català 
de Seguretat Viària de la Generalitat de Catalunya, el qual conté actuacions més 
generals en matèria d’infraestructures, vehicles, trànsit, i fins i tot, educació i sanitat 
viària. 
 
Atès que l’àmbit d’aplicació d’aquest Pla de Seguretat Viària 2014 està constituït per 
tota la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que el Consell de Govern és l’òrgan de l’administració de la Generalitat té la 
competència específica, a nivell autonòmic, per aprovar el Pla de seguretat viària de 
les carreteres de titularitat de la Generalitat, i és per aquest motiu, que per part 
d’aquesta Gerència de Serveis, com administració responsable de l’elaboració dels 
plans zonals de què es parla a l’article 6. 3 del repetit Text refós de la Llei de 
carreteres, aprovat per Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, es considera 
procedent sotmetre la present proposta a l’aprovació de la Junta de Govern de la 
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Diputació de Barcelona, com a òrgan competent per analogia, seguint la referència a 
l’òrgan de govern autonòmic que conté l’art. 10. 3 del Text refós de la Llei de 
carreteres, en interpretació de la seva Disposició addicional Primera (“Atribució de 
competències a les administracions titulars de carreteres”) del referit precepte legal, 
per allò que respecta a les carreteres de titularitat de la Diputació.    
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

 
Primer.-  Aprovar el “Pla de Seguretat Viària”, corresponent a l’anualitat 2014, elaborat 
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, d’aplicació a la xarxa 
local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, així com al Servei Català de Trànsit, als efectes procedents, 
de conformitat amb la normativa vigent en matèria de seguretat viària.  
 
Tercer.-  Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincial de Barcelona per 
donar la deguda publicitat a l’aprovació de l’instrument que s’aprova en virtut del 
present Dictamen. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar 
l’aportació per a l’any 2015 al Consorci de la Vall  del Ges, Orís i Bisaura, relativa 
al conveni per a la “Realització de les tasques d’i nformació de l’equipament 
cultural i centre de recursos del Castell de Montes quiu”, formalitzat entre el dit 
Consorci, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montesquiu per un import 
de cent trenta-vuit mil dos-cents cinquanta-tres eu ros amb trenta-set cèntims 
(138.253,37) €.- 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, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona el parc del Castell de 
Montesquiu, espai natural protegit mitjançant el Pla especial urbanístic aprovat el 30 
de juliol de 1986 i modificat el 2 d’abril de 1998, que determina un règim de protecció i 
els objectius de la gestió del Parc. La superfície del parc és de 546,45 ha dels 
municipis de Montesquiu, Sora, Santa Maria de Besora i Sant Quirze de Besora. El 
parc conté un important patrimoni arquitectònic vinculat al Castell, que n’és l’element 
més destacat. Tots els edificis i la quasi totalitat del parc és patrimoni corporatiu i al 
llarg dels darrers decennis s’han fet importants inversions encaminades a la seva 
rehabilitació.  
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Atès que el Pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai 
protegit, però allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que 
se’n deriva. En aquest sentit el Pla especial proporciona uns instruments i habilita a 
l’administració per a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit, 
destacant, com un dels seus objectius específics, la potenciació d’aquelles activitats 
econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat, entenent la 
gestió activa i integral dels seus recursos com el millor instrument per a la conservació 
de la diversitat biològica del Parc. 
 
Atès que dins del model de gestió del Parc, es defineix un conjunt d’equipaments 
públics, entre els quals el propi castell de Montesquiu, que acull el Centre de 
Recursos, per a la realització de cursos, seminaris i convencions, i un espai museitzat, 
amb parament i mobiliari originals i un audiovisual, obert a les visites del públic. El 
castell de Montesquiu, d’altra banda, com a element central del Parc, compleix una 
funció cabdal pel que fa a la informació als visitants i orientació de les visites. 
 
Atès que l’Ajuntament de Montesquiu té una part molt important del seu terme 
municipal dins del Parc del Castell de Montesquiu i forma part dels òrgans de gestió 
del Parc a través de la seva participació en el Consell Coordinador. 
 
Atès que l’Ajuntament de Montesquiu considera el Castell de Montesquiu com un 
equipament cultural del seu municipi d’una gran rellevància i col·labora amb la 
Diputació de Barcelona en la seva gestió mitjançant un conveni que li permet 
contractar el personal necessari per a la prestació dels serveis associats a les visites al 
castell, la utilització del Centre de Recursos i la informació en general als visitants del 
Parc.  
 
Atès que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura comparteix amb la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona els objectius de protecció dels valors naturals i culturals, així com de 
promoció d’un desenvolupament econòmic i un ús social compatibles amb aquests 
objectius i coincideix amb la Diputació de Barcelona en la voluntat de potenciar el 
Castell de Montesquiu com un element dinamitzador de l’economia local i de l’oferta de 
serveis vinculats al patrimoni cultural. 
 
Atès que, en data 17 de gener de 2011, es va signar un conveni específic de 
cooperació i col·laboració entre la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, per a la realització de les tasques 
d’informació de l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu.  
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
ordinària de data 19 de desembre de 2013 (amb número de registre d’acords 735/13), 
aquest conveni va ser prorrogat fins el 31 de desembre de 2016. 
 
Atès que el conveni esmentat és vigent per a l’any 2015, i que la Diputació de 
Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu 
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segueixen interessats en continuar mantenint la col.laboració en la gestió de 
l’equipament públic del Castell de Montesquiu i en l’oferta de serveis adreçats als 
usuaris i visitants del Castell i, per extensió, del conjunt del Parc.  
 
Atès que el conveni contempla, en el seu pacte sisè, relatiu a l’import del conveni, 
modificat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
ordinària de data 19 de desembre de 2013 (amb número de registre d’acords 735/13), 
que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona transferirà al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura els 
recursos econòmics necessaris per tal de garantir la prestació dels serveis establerts. 
Per a l’any 2011, i per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, l’import a 
aportar serà de 133.296,18 €. Aquesta quantitat anirà a càrrec del pressupost de l’any 
2011. Les quantitats futures a aportar per la Diputació de Barcelona es revaloritzaran 
anualment d’acord amb l’IPC, sempre i quan ho permeti la disponibilitat pressupostària 
de l’any en curs”. Al no disposar encara de l’IPC interanual de l’any 2014, s’ha fet una 
estimació de que aquest podria ser del 0,4%. En cas de no ser-ho, s’hauria de fer 
l’ajust de valor corresponent. 
 
Atès que de conformitat amb el pacte setè del conveni, es preveu que el Consorci de 
la Vall del Ges, Orís i Bisaura haurà de justificar la totalitat de les despeses mitjançant 
certificació emesa pel secretari o interventor del Consorci, amb el vist-i-plau del seu 
president. 
 
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 
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). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar l’atorgament de l’aportació, per a l’any 2015, de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, relativa al conveni signat el 
17.01.2011, per a la “Realització de les tasques d’informació de l’equipament cultural i 
centre de recursos del Castell de Montesquiu”. 
 
Segon.-  Autoritzar i disposar una despesa de CENT TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (138.253,37) € a favor del 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per tal de col·laborar en les despeses que 
es generin en el compliment dels objectius proposats, de l’aplicació pressupostària de 
l’any 2015: G/50402/17230/46702, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 
 
Tercer.-  Autoritzar una bestreta del 90%, degut a la manca de recursos econòmics 
que l’impossibiliten fer front als costos dels serveis que es detallen al pacte cinquè 
d’aquest conveni, a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, una vegada 
habilitat el crèdit a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46702, de l’any 2015, 
sempre i quan l’Ajuntament hagi justificat la totalitat de les despeses realitzades per 
assolir els objectius del conveni per a l’any 2014. 
 
Quart.-  Autoritzar el pagament del 10% restant, quan el Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura presenti els justificants de la totalitat de les despeses efectuades, 
mitjançant certificació del secretari o interventor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura, amb el vist i plau del president del Consorci, abans del 31 de gener de l’any 
següent al de l’exercici en curs. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i a 
l’Ajuntament de Montesquiu, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini d’execució i justificació d e les obres relatives al conveni 
tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar e ntre la Diputació de Barcelona, 
els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Foresta l (ADF) i les Federacions 
d’ADF, per a la gestió i l’execució dels Plans del programa de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forest als, per un import de tres-
cents quinze mil dinou euros amb deu cèntims (315.0 19,10) € i destinades a les 
actuacions acordades per a l’any 2014, fins el 31 d e desembre de 2015.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
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Atès que per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 
data 8 de maig de 2014, es va aprovar el conveni tipus de cooperació i col.laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de 
Defensa Forestal (ADF) i les Federacions d’ADF, per a la gestió i l’execució dels Plans 
del programa de Suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Atès que d’acord amb el pacte vuitè del conveni esmentat, relatiu al finançament, 
pagament i forma de justificació, el termini d’execució i de justificació de les obres 
havia de ser, com a màxim, fins al 30 de novembre de l’any en curs, mitjançant una 
relació valorada de les despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes 
a terme, previ informe favorable del tècnic de la Diputació i d’un tècnic en 
representació de l’ajuntament, que verifiqués que s’han complert els objectius de 
col.laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva 
consecució. 
 
Atès que d’acord amb el pacte cinquè del conveni de referència, relatiu a la Comissió 
de Seguiment, aquesta té per objecte, entre d’altres, interpretar el present conveni i 
proposar, si s’escau, la seva modificació. 
 
Atès que un cop reunides les Comissions de Seguiment formades pels diferents 
representants de cadascun dels ajuntaments, de les ADF’s, de les Federacions 
d’ADF’s corresponents i del representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, es procedeix a valorar 
l’estat d’execució de les actuacions objecte del conveni. 
 

Atès que les Comissions de Seguiment detecten que, a data d’avui, queden pendents 
encara per executar diverses obres dels municipis, de quina relació s’adjunta com 
annex al dictamen, i que les raons d’aquesta demora són alienes a la seva gestió, ja 
que els motius venen produïts per una banda, pel fet de que el circuit de signatures 
dels nous convenis és un procés llarg i dificultós, per la quantitat de signants que 
intervenen, i per l’altre, factors externs com la meteorologia, el fet de que durant el pla 
d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals, les obres es paralitzen, la 
disponibilitat de les empreses adjudicatàries, i les autoritzacions corresponents, entre 
d’altres motius. 
 

Atès que la data màxima per executar les obres i per justificar-les finalitza el 30 de 
novembre, i que els motius de l’endarreriment de l’execució d’aquestes són 
suficientment justificables, les Comissions de Seguiment corresponents acorden 
l’ampliació del termini d’execució i de justificació de les actuacions establertes per 
l’anualitat 2014. 
 

Atès l’exposat i d’acord amb les actes de les Comissions de Seguiment corresponents, 
reunides durant el mes de novembre, s’acorda ampliar el termini d’execució i de 
justificació de les actuacions objecte dels convenis de referència, per import de 
315.019,10€ de l’aportació atorgada als diferents ajuntaments de quina relació 
s’adjunta com annex al dictamen, i que es va aprovar mitjançant dictamen de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 8 de maig de 
2014. 
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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 3.4,i.2) 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’ampliació del termini d’execució i justificació de les obres relatives al 
conveni tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les 
Federacions d’ADF, per a la gestió i l’execució dels Plans del programa de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, per import de 315.019,10€, i 
destinades a les actuacions acordades per a l’any 2014, fins el 31 de desembre de 
2015. 
 
Segon.-  Notificar a les parts relacionades a l’annex al present dictamen, els presents 
acords, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 

“ ANNEX AL DICTAMEN, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 2014/3253 , DE DATA DE LA 
PROPOSTA 6 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
ANNEX AL DICTAMEN:  MUNICIPIS QUE SOL.LICITEN AMPLI AR EL TERMINI 
D’EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES DEL PPI 2014  

 
COMISSIONS DEL MUNICIPIS QUE ACORDEN PRORROGAR 
 EL TERMINI D'EXECUCIÓ D'OBRES DELS PPI 2014 (avanç) 

 
COMARCA MUNICIPI ADF'S IMPORTS 

Sant Llorenç Savall ADF El Pinyó 18.050,00 € 
Sant Quirze del Vallès ADF Sant Quirze del Vallès  4.262,26 € 
Terrassa ADF Terrassa 17.920,00 € 

 Valles 
Occidental 

Gallifa ADF El Pinyó 7.124,60 € 
Santa Maria d'Oló ADF Quercus 27.626,00 € 
Castellfollit del Boix ADF Castellfollit del Boix 23.854,50 € 
Sant Mateu de Bages ADF Amics del Bosc Bages-Anoia 46.179,50 € 
Talamanca ADF Bages Oriental 14.639,50 € 
Marganell ADF Protectors del Bosc 6.037,25 € 

Bages 

Fonollosa ADF Amics del Bosc Bages-Anoia 16.658,25 € 
Torrelles de Foix ADF Alt Foix 12.551,40 € Alt Penedès  
Avinyonet del Penedès ADF Avinyonet del Penedès  7.799,50 € 

Garraf Sitges ADF Sitges 10.633,04 € 
Bigues i Riells ADF El Pinyó 10.567,80 € Valles 

Oriental Sant Feliu de Codines ADF El Pinyó 3.978,00 € 
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COMARCA MUNICIPI ADF'S IMPORTS 
 Montseny ADF Montseny-Migjorn 10.460,26 € 

Capellades ADF Capellades 2.295,00 € 
Masquefa ADF Masquefa 3.150,00 € 
Montmaneu ADF Montmaneu  2.888,00 € 
Pujalt ADF Pujalt-Sant Martí de Sesgueioles  6.070,50 € 
Sta. Margarida de Montbui ADF La Tossa 7.746,30 € 

Anoia 

Vallbona d'Anoia ADF Vallbona d'Anoia 2.926,00 € 
Castellar del Riu  ADF Montesmon 12.807,24 € 
Sant Jaume de Frontanyà ADF Sobrepuny 7.258,95 € Berguedà 
Montmajor ADF Montesmon 31.535,25 € 

   315.019,10 € 
“ 
 
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar 
l’ampliació del Programa anual per a l’any 2014 del  Pla Marc de l’Associació de 
Propietaris Forestals Berguedà Verd, per a la reali tzació dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals  del seu àmbit territorial, per 
import de vint mil (20.000) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, 
Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de 
Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, 
per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Vist en data de 7 de març de 2014, la presidència de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Programa Anual per a l’any 2014 de l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 25 
de març de 2014. 
 
Que, en data 9 d’octubre de 2014 el president de l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 2014 per 
un import de 20.000 €. 
 
Vist que la proposta d’ampliació de pressupost correspon al Programa Anual 2014, i 
afecta al punt 3 (amb el concepte “selecció de tanys de roure i alzina” i “aclarida de 
plançoneda de pinedes”, que contemplava l’aportació de 89.000 € per part de la 
Diputació de Barcelona), amb l’objectiu de realitzar treballs forestals per afavorir la 
reducció del combustible, augmentar el vigor dels boscos regenerats després 
d’incendis. 
 
Vist que l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd està definint unes zones 
prioritàries d’actuació per a la prevenció d’incendis forestals, en les quals és prioritari 
actuar per tal de reduir el risc d’incendi associat a aquestes zones. 
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Vist que l’existència de nombroses finques associades on encara no s’ha pogut 
realitzar cap actuació i l’entrada de nous associats, fa possible la planificació de feines 
forestals en les citades àrees prioritàries per la prevenció d’incendis forestals 
 

Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques 
del Programa Anual vigent. 
 

Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2014, ha estat 
redactat per la Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat 
conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i 
entitats signants del Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda 
d’ampliació del Programa Anual un cop aquest hagi estat aprovat per la Diputació de 
Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals. 
 

Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, i vista la sol·licitud d’ampliació del Programa anual emesa pel President de 
l’Associació de Propietaris Forestals, que argumenta la necessitat d’aquesta per un 
import de vint mil (20.000) €. 
 

Que en data de 10 d’octubre de 2014, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb 
l’exposat anteriorment. 
 

Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 

Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB 
de 23 de desembre de 2013). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  

 

ACORDS 
 

Primer.-   APROVAR l’addenda que té per objectiu l’ampliació del Programa Anual 
2014 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà 
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Verd per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial, que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2014. QUE DESENVOLUPA EL  PLA MARC DE 
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE P ROPIETARIS 
FORESTALS BERGUEDÀ VERD 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, 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, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BERGUEDÀ VERD, representada pel 
President, Josep Vilar i Tristany.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Vist en data de 7 de març de 2014, la presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Programa Anual per a l’any 2014 de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd. 
Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 25 de març de 2014. 
 
Que l’esmentat Programa Anual estableix, en el seu pacte sisè, relatiu als compromisos de 
la Diputació de Barcelona, que el finançament pels conceptes de “selecció de tanys 
d’alzinars i rouredes” i “aclarida de plançoneda de pinedes” serà de 89.000 €, amb l’objectiu 
de realitzar treballs forestals per afavorir la reducció del combustible, augmentar el vigor 
dels boscos regenerats després d’incendis. 
 
Que, en data 9 d’octubre de 2014 el president de l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 2014 per un 
import de 20.000 €.  
 
Vist que l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd està definint unes zones 
prioritàries d’actuació per a la prevenció d’incendis forestals, en les quals és prioritari actuar 
per tal de reduir el risc d’incendi associat a aquestes zones. 
 
Vist que l’existència de nombroses finques associades on encara no s’ha pogut realitzar cap 
actuació i l’entrada de nous associats, fa possible la planificació de feines forestals en les 
citades àrees prioritàries per la prevenció d’incendis forestals 
 
Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques del 
Programa Anual vigent. 
 
Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2014, ha estat redactat 
per la Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda d’ampliació del Programa 
Anual un cop aquest hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de 
Propietaris Forestals. 
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Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet en la 
mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic a 
l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, i vista la 
sol·licitud d’ampliació del Programa anual emesa pel President de l’Associació de 
Propietaris Forestals, que argumenta la necessitat d’aquesta per un import de vint mil 
(20.000) €. 
 
Que en data de 10 d’octubre de 2014, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat anteriorment. 
 
Que la present minuta d’addenda al Programa Anual 2014 ha estat aprovada per la Junta de 
Govern de la Corporació en data de xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena 
capacitat per actuar, 

 
PACTES 

 
Primer: Modificar, els pactes tercer, sisè, setè, vuitè i novè del Programa Anual 2014, que 
desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd. 
 
Així doncs del pacte tercer, on hi diu:  
 
Taula I. Unitats seleccionades per a executar amb e l Programa Anual 2014 

 

CODI U.G. FINCA MUNICIPI SUPERFÍCIE            
(ha) 

INVERSIÓ any 
2014 (€/any) 

TRACTAMENT 

1,35 1.147,50 Selecció de tanys de roure i alzina 08309A00600023 El Pla de Caus Montclar 
3,38 3.451,30 Aclarida de pinassa 

08309A00600023 Auvesa Socarrats Viver i Serrateix 16 8.955,36 Selecció de tanys de roure i alzina 
08077A00200039 3,5 3.062,50 Aclarida de pinassa 
08077A00200040 
08077A01200050 

4 2.400,00 Selecció de tanys de roure i alzina 

08077A00200032 

Muntanyà l'Espunyola 

4 2.000,00 Aclarida d'alzinar 
08129A01000022 Sant Quintí Montclar 10 7.260,00 Selecció de tanys de roure i alzina 

08129A00400001 Subirana Montclar 5,88 3.822,00 
Selecció de tanys de roure i alzina 
i aclarida de plançoneda de pi 
blanc 

08048A01000007 
08048A01000008 

El Casó Montclar 2,5 1.500,00 Selecció de tanys de roure i alzina 

08048A00700024 Viladases Casserres 30 18.000,00 Selecció de tanys de roure i alzina 

08309A01100003 Vilajosana Viver i Serrateix 11,55 11.434,50 Aclarida de plançoneda de pinassa 
i pi roig 

08309A00500005 La Rovira de Xiula Viver i Serrateix 12,83 8.339,50 Selecció de tanys de roure i alzina 
08174A00600001 

08174A00600009 
Cal Riera Puig-reig 24 22.800,00 

Selecció de tanys de roure i alzina 
i aclarida de plançoneda de pi 
blanc 

08174A00200103 
08174A00200104 

La Taverna Puig-reig 9,8 9.800,00 Aclarida de pinassa 

08255A01200020 El Puig Santa Maria de Merlès 17,86 19.646,00 Aclarida de plançoneda de pinassa 
i pi roig 

08255A01100055 La Serra de Degollats Santa Maria de Merlès 3,69 5.623,56 Aclarida de pinassa i pi roig 

08255A00500009 La Cortada Santa Maria de Merlès 3,7 3.700,00 Aclarida de plançoneda de pinassa 
i pi roig 

08143A00700003 
08176A00200035 
08176A00200023 

Campdeparets la Quar 3,5 2.389,42 Aclarida de plançoneda de pinassa 
i pi roig 

TOTAL   167,54 ha 135.331,64 €  
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ha de dir: 
 

Taula I. Unitats seleccionades per a executar amb e l Programa Anual 2014 
 

CODI U.G. FINCA MUNICIPI SUPERFÍCIE            
(ha) 

INVERSIÓ any 
2014 (€/any) 

TRACTAMENT 

1,35 1.147,50 Selecció de tanys de roure i alzina 08309A00600023 El Pla de Caus Montclar 
3,38 3.451,30 Aclarida de pinassa 

08309A00600023 Auvesa Socarrats Viver i Serrateix 16 8.955,36 Selecció de tanys de roure i alzina 
08077A00200039 3,5 3.062,50 Aclarida de pinassa 
08077A00200040 
08077A01200050 

4 2.400,00 Selecció de tanys de roure i alzina 

08077A00200032 

Muntanyà l'Espunyola 

4 2.000,00 Aclarida d'alzinar 
08129A01000022 Sant Quintí Montclar 10 7.260,00 Selecció de tanys de roure i alzina 

08129A00400001 Subirana Montclar 5,88 3.822,00 
Selecció de tanys de roure i alzina 
i aclarida de plançoneda de pi 
blanc 

08048A01000007 
08048A01000008 

El Casó Montclar 2,5 1.500,00 Selecció de tanys de roure i alzina 

08048A00700024 Viladases Casserres 50,7 32.910,00 Selecció de tanys de roure i alzina 

08309A01100003 Vilajosana Viver i Serrateix 11,55 11.434,50 Aclarida de plançoneda de pinassa 
i pi roig 

08309A00500005 La Rovira de Xiula Viver i Serrateix 19,33 13.429,50 
Selecció de tanys de roure i alzina 
i aclarida de plançoneda de pi 
blanc 

08174A00600001 

08174A00600009 
Cal Riera Puig-reig 24 22.800,00 

Selecció de tanys de roure i alzina 
i aclarida de plançoneda de pi 
blanc 

08174A00200103 
08174A00200104 

La Taverna Puig-reig 9,8 9.800,00 Aclarida de pinassa 

08255A01200020 El Puig Santa Maria de Merlès 17,86 19.646,00 Aclarida de plançoneda de pinassa 
i pi roig 

08255A01100055 La Serra de Degollats Santa Maria de Merlès 3,69 5.623,56 Aclarida de pinassa i pi roig 

08255A00500009 La Cortada Santa Maria de Merlès 3,7 3.700,00 Aclarida de plançoneda de pinassa 
i pi roig 

08143A00700003 
08176A00200035 
08176A00200023 

Campdeparets la Quar 3,5 2.389,42 Aclarida de plançoneda de pinassa 
i pi roig 

TOTAL   194,74 ha 155.331,64 €  
 

Del pacte sisè, on hi diu: 
 

Apartat Conceptes Amidaments 
(ha) 

Aportacions 
Diputació (€) 

Aportacions 
Associació (€) 

Pressupost  
Total (€) 

3.1 Selecció de tanys d’alzinars i rouredes 106,56 64.000,00 10.224,36 74.224,36 
3.1 Aclarada de millota d’alziners i rouredes 4,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
3.1 Aclarada de plançoneda de pinedes 36,61 25.000,00 12.169,92 37.169,92 
3.1 Aclarida de millora de pinedes 20,37 11.000,00 10.937,36 21.937,36 
4.1 Gestoria  0,00 1.500,00 1.500,00 
4.2 Despeses de difussió  0,00 200,00 200,00 

TOTAL 167,54 100.000,00 37.031,64 137.031,64 
 

ha de dir: 
 

Apartat Conceptes Amidaments 
(ha) 

Aportacions 
Diputació (€) 

Aportacions 
Associació (€) 

Pressupost  
Total (€) 

3.1 Selecció de tanys d’alzinars i rouredes 132,26 83.000,00 10.224,36 93.224,36 
3.1 Aclarada de millota d’alziners i rouredes 4,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
3.1 Aclarada de plançoneda de pinedes 38,11 26.000,00 12.169,92 38.169,92 
3.1 Aclarida de millora de pinedes 20,37 11.000,00 10.937,36 21.937,36 
4.1 Gestoria  0,00 1.500,00 1.500,00 
4.2 Despeses de difussió  0,00 200,00 200,00 

TOTAL 194,74 120.000,00 37.031,64 157.031,64 
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Del pacte setè, on hi diu: 
 

Entitat Aportació (€) 
Diputació de Barcelona 100.000,00 € 
Associació de Propietaris 37.031,64 € 
TOTAL 137.031,64 € 

 
ha de dir: 

 
Entitat Aportació (€) 

Diputació de Barcelona 120.000,00 € 
Associació de Propietaris 37.031,64 € 
TOTAL 157.031,64 € 

 
Del pacte vuitè, on hi diu: 
 
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com 
a màxim, fins a 31 de desembre de 2014. La part corresponent al finançament aportat per 
l'Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, podrà justificar-se durant el primer 
trimestre de l’any següent.” 
 
ha de dir: 
 
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com 
a màxim, fins a 31 de març de 2015. La part corresponent al finançament aportat per 
l'Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, podrà justificar-se durant el primer 
trimestre de l’any següent.” 
 
I del pacte novè, on hi diu: 
 
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 
31 de desembre de l’any 2014.” 
 
Ha de dir: 
 
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 
31 de març de l’any 2015.” 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per 
duplicat,  en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.-   AUTORITZAR l’ajust de valor positiu, pel seu import total de vint mil 
(20.000)€ a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48902 del present pressupost. 
  
Tercer.-   PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en 
l’esmentat Programa Anual. 
 
Quart.- AMPLIAR el termini d’execució i justificació del Programa Anual 2014 fins a 31 
de març de 2015. 
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Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd, als ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, 
Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada 
i Viver i Serrateix 
 
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar 
l’ampliació del Programa anual per a l’any 2014 del  Pla Marc de l’Associació de 
Propietaris Forestals Serra de Rubió, per a la real ització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals  del seu àmbit territorial, per 
import de seixanta mil (60.000) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 27 de març de 2003, va aprovar 
el conveni amb els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, 
Jorba, Òdena, Els Prats de Rei, Rajadell, Rubió, Veciana i l’Associació Serra de Rubió, 
l’Execució i Redacció d’un Projecte de Recuperació i Valorització de les Àrees 
cremades als Incendis Forestals dels anys 80. 
 
Vist en data de 7 d’abril de 2014, la presidència de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Programa Anual per a l’any 2014 de l’Associació de Propietaris Forestals 
Serra de Rubió. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 5 
de maig de 2014. 
 
Atès que en data 13 d’octubre de 2014 el president de l’Associació de Propietaris 
Forestals Serra de Rubió va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 
2014 per un import de seixanta mil (60.000) €.  
 
Vist que la proposta d’ampliació de pressupost correspon al Programa Anual 2014, i 
afecta al punt 3 (amb el concepte “selecció de tanys de roure i alzina” i “aclarida de 
plançoneda de pi blanc en masses mixtes”, que contemplava l’aportació de 98.800 € 
per part de la Diputació de Barcelona), amb l’objectiu de realitzar treballs forestals per 
afavorir la reducció del combustible, augmentar el vigor dels boscos regenerats 
després d’incendis, 
 
Vist de l’existència de finques associades on encara no s’ha pogut realitzar cap 
actuació, així com l’entrada de nous associats, ha fet que aquest pressupost sigui 
insuficient per poder treballar una de les zones de l’àmbit de l’associació classificada 
com a àrea estratègica en la prevenció d’incendis forestals. 
 
Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques 
del Programa Anual vigent. 
 
Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2014, ha estat 
redactat per la Comissió de treball, tal com especifica a l’article vuitè de l’esmentat 
conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i 
entitats signants del Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda 
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d’ampliació del Programa Anual un cop aquest hagi estat aprovada per la Diputació de 
Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona es compromet en la mesura de les seves 
possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic a l’execució del Pla 
Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, i vista la sol·licitud 
d’ampliació del Programa anual emesa pel President de l’Associació de Propietaris 
Forestals, que argumenta la necessitat d’aquesta per un import de seixanta mil 
(60.000) €. 
 
Que en data 14 d’octubre de 2014, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat 
anteriorment. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.i.3) de la 
Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB 
de 23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.-   APROVAR l’addenda que té per objectiu l’ampliació del Programa Anual 
2014 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Serra de 
Rubió per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial, que es transcriu a continuació: 
 

ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2014. QUE DESENVOLUPA EL PLA MARC DE 
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE P ROPIETARIS 
FORESTALS SERRA DE RUBIÓ 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, 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, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
  
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE RUBIÓ, representada pel 
President, Josep Rius Prat.  
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Vist en data de 7 d’abril de 2014, la presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar el 
Programa Anual per a l’any 2014 de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió. 
Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 5 de maig de 2014. 
 
Que l’esmentat Programa Anual estableix, en el seu pacte sisè, relatiu als compromisos de 
la Diputació de Barcelona, que el finançament pels conceptes de “selecció de tanys 
d’alzinars i rouredes” i “aclarida de plançoneda de pinedes” serà de 98.800 €, amb l’objectiu 
de realitzar treballs forestals per afavorir la reducció del combustible, augmentar el vigor 
dels boscos regenerats després d’incendis. 
 
Que, en data 13 d’octubre de 2014 el president de l’Associació de Propietaris Forestals 
Serra de Rubió va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 2014 per un 
import de seixanta mil (60.000) €.  
 
Vist que l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió està definint unes zones 
prioritàries d’actuació per a la prevenció d’incendis forestals, en les quals és prioritari actuar 
per tal de reduir el risc d’incendi associat a aquestes zones. 
 
Vist que l’existència de nombroses finques associades on encara no s’ha pogut realitzar cap 
actuació i l’entrada de nous associats, fa possible la planificació de feines forestals en les 
citades àrees prioritàries per la prevenció d’incendis forestals 
 
Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2014, ha estat redactat 
per la Comissió de treball, tal com especifica a l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda d’ampliació del Programa 
Anual un cop aquest hagi estat aprovada per la Diputació de Barcelona i l'Associació de 
Propietaris Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona es compromet en la mesura de les seves possibilitats 
tècniques i econòmiques a donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el 
que especifiquin els Programes Anuals, i vista la sol·licitud d’ampliació del Programa anual 
emesa pel President de l’Associació de Propietaris Forestals, que argumenta la necessitat 
d’aquesta per un import de seixanta mil (60.000) €. 
 
Que en data 14 d’octubre de 2014, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat anteriorment. 
 
Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques del 
Programa Anual vigent. 
 
Que la present minuta d’addenda al Programa Anual 2014 ha estat aprovada per la Junta de 
Govern de la Corporació en data de xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena 
capacitat per actuar, 

 
PACTES 

 
Primer: Modificar, els pacte sisè, setè, vuitè i novè del Programa Anual 2014, que 
desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris 
Forestals Serra de Rubió. 
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Així doncs del pacte sisè, on hi diu:  

 

Conceptes Pressupost 
Total (€) 

Aportació 
Associació 

(€) 

Aportació 
Diputació (€) 

Selecció de tanys i 
aclarida de pi blanc en 
masses mixtes 

98.800,00 0,00 100.000,00 

Gestoria 1.200,00 0,00 1.200,00 
TOTAL 100.000,00 0,00 100.000,00 

 
ha de dir: 

 

Conceptes Pressupost 
Total (€) 

Aportació 
Associació 

(€) 

Aportació 
Diputació (€) 

Selecció de tanys i 
aclarida de pi blanc en 
masses mixtes 

158.800,00 0,00 158.800,00 

Gestoria 1.200,00 0,00 1.200,00 
TOTAL 160.000,00 0,00 160.000,00 

 
Del pacte setè, on hi diu: 

 
Entitat Aportació (€) 
Diputació de Barcelona 100.000,00 € 
Associació de Propietaris 0,00 € 
Total 100.000,00 € 

 
ha de dir: 

 
Entitat Aportació (€) 
Diputació de Barcelona 160.000,00 € 
Associació de Propietaris 0,00 € 
Total 160.000,00 € 

 
Del pacte vuitè, on hi diu: 
 
“El termini de justificació de les obres i de les despeses de gestoria serà, com a màxim, fins 
a 31 de desembre de 2014.” 
 
ha de dir: 
 
“El termini de justificació de les obres i de les despeses de gestoria serà, com a màxim, fins 
a 31 de març de 2015.” 
 
I del pacte novè, on hi diu: 
 
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 
31 de desembre de l’any 2014.” 
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Ha de dir: 
 
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 
31 de març de l’any 2015.” 

 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per 
duplicat,  en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.-   AUTORITZAR l’ajust de valor positiu, pel seu import total de seixanta mil 
(60.000) € a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48902 del present pressupost. 
  
Tercer.-   PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en 
l’esmentat Programa Anual. 
 
Quart.- AMPLIAR el termini d’execució i justificació del Programa Anual 2014 fins a 31 
de març de 2015. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Serra 
de Rubió, i als ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, 
Òdena, Els Prats de Rei, Rajadell, Rubió, Veciana 
 
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar 
l’ampliació del Programa anual per a l’any 2014 del  Pla Marc de l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, per a la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals  del seu àmbit territorial, per 
import de vint mil (20.000) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que en data de 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia i del Conveni Marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, 
Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris 
Forestals Boscos Bages-Anoia, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Vist en data de 24 de març de 2014, la presidència de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Programa Anual per a l’any 2014 de l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos Bages-Anoia. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data 
de 4 d’abril de 2014. 
 
Que, en data 16 d’octubre de 2014 el president de l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos Bages-Anoia va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 2014 
per un import de 20.000 €. 
 
Vist que la proposta d’ampliació de pressupost correspon al Programa Anual 2014, i 
afecta al punt 3 (que contemplava l’aportació de 86.000 € per part de la Diputació de 
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Barcelona), amb l’objectiu de realitzar treballs forestals per afavorir la reducció del 
combustible, augmentar el vigor dels boscos regenerats després d’incendis. 
 
Vist que l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia està definint unes 
zones prioritàries d’actuació per a la prevenció d’incendis forestals, en les quals és 
prioritari actuar per tal de reduir el risc d’incendi associat a aquestes zones. 
 
Vist que l’existència de nombroses finques associades on encara no s’ha pogut 
realitzar cap actuació i l’entrada de nous associats, fa possible la planificació de feines 
forestals en les citades àrees prioritàries per la prevenció d’incendis forestals 
 
Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques 
del Programa Anual vigent. 
 
Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2014, ha estat 
redactat per la Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat 
conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i 
entitats signants del Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda 
d’ampliació del Programa Anual un cop hagi estat aprovada per la Diputació de 
Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, i vista la sol·licitud d’ampliació del Programa anual emesa pel President de 
l’Associació de Propietaris Forestals, que argumenta la necessitat d’aquesta per un 
import de vint mil (20.000) €. 
 
Que en data de 16 d’octubre de 2014, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb 
l’exposat anteriorment. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
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 
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Presidència núm. 11876/2013, de data 11 de desembre de 2013 (publicada al BOPB 
de 23 de desembre de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.-   APROVAR l’addenda que té per objectiu l’ampliació del Programa Anual 
2014 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos 
Bages-Anoia per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les 
finques forestals del seu àmbit territorial, que es transcriu a continuació: 

 
ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2014 QUE DESENVOLUPA EL P LA MARC DE 
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE P ROPIETARIS 
FORESTALS BOSCOS BAGES-ANOIA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, 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, publicada al BOPB de 
23 de desembre de 2013. 
 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BOSCOS BAGES-ANOIA, representada pel 
President, Ramon Bosch i Balcells.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Vist en data de 23 de març de 2014, la presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Programa Anual per a l’any 2014 de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-
Anoia. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 4 d’abril de 2014. 
 
Que l’esmentat Programa Anual estableix, en el seu pacte sisè, relatiu als compromisos de 
la Diputació de Barcelona, que el finançament pels conceptes de “Aclarida de plançoneda 
de pi blanc” serà de 52.150 €, amb l’objectiu de realitzar treballs forestals per afavorir la 
reducció del combustible, augmentar el vigor dels boscos regenerats després d’incendis. 
 
Que, en data 15 d’octubre de 2014 el president de l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos Bages-Anoia va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 2014 per 
un import de 20.000 €.  
 
Vist que l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia està definint unes zones 
prioritàries d’actuació per a la prevenció d’incendis forestals, en les quals és prioritari actuar 
per tal de reduir el risc d’incendi associat a aquestes zones. 
 
Vist que l’existència de nombroses finques associades on encara no s’ha pogut realitzar cap 
actuació i l’entrada de nous associats, fa possible la planificació de feines forestals en les 
citades àrees prioritàries per la prevenció d’incendis forestals 
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Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques del 
Programa Anual vigent. 
 
Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2014, ha estat redactat 
per la Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda d’ampliació del Programa 
Anual un cop hagi estat aprovada per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris 
Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet en la 
mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic a 
l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, i vista la 
sol·licitud d’ampliació del Programa anual emesa pel President de l’Associació de 
Propietaris Forestals, que argumenta la necessitat d’aquesta per un import de vint mil 
(20.000) €. 
 
Que en data de 16 d’octubre de 2014, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat anteriorment. 
 
Que la present minuta d’addenda al Programa Anual 2014 ha estat aprovada per la Junta de 
Govern de la Corporació en data de xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena 
capacitat per actuar, 

 
PACTES 

 
Primer: Modificar, els pactes tercer, sisè, setè, vuitè i novè del Programa Anual 2014, que 
desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris 
Forestals Boscos Bages-Anoia. 
 
Així doncs del pacte tercer, on hi diu:  
 
Taula I. Unitats de gestió previstes dins el Pla Ma rc i seleccionades en el Programa 
Anual 2014. 

 

CODI UG FINCA MUNICIPI SUPERFÍCIE 
(ha) 

INVERSIÓ 
any 2014 
(€/any) 

TRACTAMENT 

08229A00100095 8,1 
08229A00100096 19,0 
08229A00100105 0,0 
08229A00100107 0,9 
08229A00100108 1,1 
08229A00100109 16,4 
08229A00100118 1,7 
08229A00100121 2,7 
08229A00200067 0,0 
08229A00200068 

 
La Portella 

 

Sant Mateu de Bages 
 

2,3 

52.150,00 

Aclarida de 
plançoneda de pi 

blanc 
 

08229A00800012 Bertrans 20,2 
08229A00100096 0,5 
08229A00100122 0,7 
08229A00100124 

La Portella 
 

Sant Mateu de Bages 
0,3 

10.850,00 
Selecció de tanys 
en roure i alzina 

 

08229A00100095 La Portella Sant Mateu de Bages 0,4 27.000,00 
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CODI UG FINCA MUNICIPI SUPERFÍCIE 
(ha) 

INVERSIÓ 
any 2014 
(€/any) 

TRACTAMENT 

08229A00100096   0,8 
08036A00100130 7,4 
08036A00100136 

L’Escura Calonge de Segarra 
0,7 

08002A00700025 1,8 
08002A00700027 11,2 
08002A00700028 

Còdol-rodon Aguilar de Segarra 
11,0 

08188A00300261 1,2 
08188A00300265 0,7 
08188A00300052 

Roca del Forn Sant Pere Sallavinera 
3,4 

 Aclarida de millora 
de pinedes 

 
 

TOTAL     112,5 90.000,00   

 
ha de dir: 
 
Taula I. Unitats de gestió previstes dins el Pla Ma rc i seleccionades en el Programa 
Anual 2014. 

 
CODI UG FINCA MUNICIPI SUPERFÍCIE 

(ha) 
INVERSIÓ any 
2014 (€/any) 

TRACTAMENT 

08229A00100095 8,1 
08229A00100096 29,0 
08229A00100105 0,0 
08229A00100107 0,9 
08229A00100108 1,1 
08229A00100109 26,4 
08229A00100118 1,7 
08229A00100121 2,7 
08229A00200067 0,0 
08229A00200068 

 
La Portella 

 

Sant Mateu de Bages 
 

2,3 

72.150,00 

Aclarida de 
plançoneda de pi 

blanc 
 

08229A00800012 Bertrans 20,2 
08229A00100096 0,5 
08229A00100122 0,7 
08229A00100124 

La Portella 
 

Sant Mateu de Bages 
0,3 

10.850,00 
Selecció de tanys 
en roure i alzina 

 

08229A00100095 0,4 
08229A00100096 

La Portella Sant Mateu de Bages 
0,8 

08036A00100130 7,4 
08036A00100136 

L’Escura Calonge de Segarra 
0,7 

08002A00700025 1,8 
08002A00700027 11,2 
08002A00700028 

Còdol-rodon Aguilar de Segarra 
11,0 

08188A00300261 1,2 
08188A00300265 0,7 
08188A00300052 

Roca del Forn Sant Pere Sallavinera 
3,4 

27.000,00 

 
 

Aclarida de millora 
de pinedes 

 
 

TOTAL     132,5 110.000,00   
 

Del pacte sisè, on hi diu: 
 
Apartat Conceptes Amidaments  Aportacions 

Associació (€) 
Aportacions 
Diputació (€) 

Pressupost 
Total (€) 

3.1 Aclarida de plançoneda de pi blanc 52,2 ha 0,00 52.150,00 52.150,00 
3.1 Selecció de tanys en roure i alzina 21,7 ha 0,00 10.850,00 10.850,00 
3.1 Aclarida de millora de pinedes 38,6 ha 10.000,00 17.000,00 27.000,00 
3.2 Gestió de la pastura  0,00 6.000,00 6.000,00 
4.1 Despeses d'automoció   982,27 0,00 982,27 
4.2 Despeses gestoria   2.200,00 0,00 2.200,00 

 TOTAL 112,5 ha 13.182,27 86.000,00 99.182,27 
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ha de dir: 
 

 
Apartat Conceptes Amidaments  Aportacions 

Associació (€) 
Aportacions 
Diputació (€) 

Pressupost 
Total (€) 

3.1 Aclarida de plançoneda de pi blanc 72,2 ha 0,00 72.150,00 72.150,00 
3.1 Selecció de tanys en roure i alzina 21,7 ha 0,00 10.850,00 10.850,00 
3.1 Aclarida de millora de pinedes 38,6 ha 10.000,00 17.000,00 27.000,00 
3.2 Gestió de la pastura  0,00 6.000,00 6.000,00 
4.1 Despeses d'automoció   982,27 0,00 982,27 
4.2 Despeses gestoria   2.200,00 0,00 2.200,00 

 TOTAL 132,5 ha 13.182,27 106.000,00 119.182,27 
 
Del pacte setè, on hi diu: 

 
Entitat Aportació (€) 

Diputació de Barcelona 86.000,00 
Associació de Propietaris 13.182,27 
TOTAL 99.182,27 

 
ha de dir: 

 
Entitat Aportació (€) 

Diputació de Barcelona 106.000,00 
Associació de Propietaris 13.182,27 
TOTAL 119.182,27 

 
Del pacte vuitè, on hi diu: 
 
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com 
a màxim, fins a 31 de desembre de 2014. La part corresponent al finançament aportat per 
l'Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages - Anoia, podrà justificar-se durant el 
primer trimestre de l’any següent.” 
 
ha de dir: 
 
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com 
a màxim, fins a 31 de març de 2015. La part corresponent al finançament aportat per 
l'Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages - Anoia, podrà justificar-se durant el 
primer trimestre de l’any següent.” 
 
I del pacte novè, on hi diu: 
 
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 
31 de desembre de l’any 2014.” 
 
Ha de dir: 
 
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 
31 de març de l’any 2015.” 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per 
duplicat,  en el lloc i data que s’assenyalen.“ 
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Segon.-   AUTORITZAR l’ajust de valor positiu, pel seu import total de vint mil 
(20.000)€ a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48902 del present pressupost, 
condicionat a l’aprovació de la modificació de crèdit número 4855. 
 
Tercer.-   PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en 
l’esmentat Programa Anual. 
 
Quart.- AMPLIAR el termini d’execució i justificació del Programa Anual 2014 fins a 31 
de març de 2015. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos Bages-Anoia i als ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, 
Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de  la Presidència, aprovar en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” Ma nteniment d’equipaments i 
d’infraestructures, la formalització del conveni es pecífic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Intermunic ipal del Penedès i Garraf, 
per a l’actuació ” Millores de les plantes de tract ament de RSU a la 
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf”, d’import sis-cents setanta-
dos mil nou-cents cinquanta-dos (672.952) €.-  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. 
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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” : 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf  

NIF XXX 

Actuació Millores de les plantes de tractament de RSU  

Codi XGL 14/X/112112 

Aportació de la Diputació 672.952€ 
2013       
2014 672.952€ 
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: 
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CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ........................................................., i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre la delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de 
23/12/2013; assistit per la secretari/ària delegat/ada ................................................. en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2013 
(núm. 12577/13),  publicat al BOPB de data 20/1/2014.  
 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS I GARRAF, representat per 
......................................................., assistit per/per la secretari/ària de 
l’ens,.................................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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. La Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf i la Diputació de Barcelona 

subscriuen el present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”. 
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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 Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf  
NIF XXX 
Actuació Millores de les plantes de tractament de RSU  
Codi XGL 14/X/112112 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

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

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

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

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

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

 
Segon. Obligacions de les parts 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

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

Aportació de la Diputació 672.952€ 
2013       
2014 672.952€ 
2015       
2016       

Periodificació 

2017       
Aplicació pressupostària G/50500/172B0/76340 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. L’últim pagament i, en tot cas, fins a un màxim del 25 per cent de l’aportació de la Diputació, 
queda condicionat a la presentació, per part de l’ens destinatari, de la documentació i 
certificacions relatives a la finalització de treballs o a la posada en funcionament de serveis. 

 
Sisè.  Gestió i aplicació de romanents 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap cas es 
superarà l’anualitat 2017. 
 
Setè.  Identificació de l’actuació   
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la marca 
corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o cartell d’obra i 
en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
Vuitè. Documentació tècnica  
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 
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2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 
còpia de la documentació tècnica generada. 

 
Novè. Tancament  
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats. 
 
Desè. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Onzè. Incompliment 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

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

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

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

 
Dotzè. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-   Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,  

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

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

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

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

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- 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. 
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Catorzè. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públ iques 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Dissetè. 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 672.952 € , amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50500/172B0/76340 del vigent pressupost corporatiu  
 
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 
PRECS I PREGUNTES 

 
El diputat Sr. Pere Prat manifesta la seva satisfacció per l’aprovació del Catàleg de 
serveis de l’any 2015, ja que creu que serà molt útil pels ens locals, sobretot en un any 
tan especial pels ajuntaments com serà el 2015. Diu, també, que com a diputat del 
partit judicial d’Osona se sent molt satisfet per la celeritat de la corporació en la 
realització de dues obres importants pel territori com són l’eixamplament del Pont de 
Sant Quirze de Besora i el Pont de la Gleva. Afegeix que es tracta de dues obres 
complexes i que s’han realitzat en un termini molt breu. Felicita per aquest motiu l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat que ha estat la gestora. Finalment, el Sr. Prat s’interessa per 
la situació de l’Organisme de Gestió Tributària, en haver estat coneixedor que alguns 
treballadors s’hi havien tancat ahir. Demana informació al respecte. 
 
El diputat Sr. Rossinyol informa que ahir en una sessió de la Mesa Negociadora, 
alguns membres del sindicat CCOO van fer alguns comentaris indeguts i van proferir 
alguns insults adreçats directament a la Gerent i al Director de Recursos Humans. A la 
vista de la situació, la Gerent va demanar que es calmessin els ànims i va suspendre 
la sessió. Unes quantes persones van decidir tancar-se a l’Organisme i pocs minuts 
després CCOO feia públic un comunicat que informava de la situació. Afegeix que 
UGT també va fer públic un comunicat desmarcant-se de la postura de CCOO. UGT 
recordà també una reunió amb els responsables de l’Organisme i amb ell mateix sobre 
temes que s’estan tractant. Diu que han estat 5 les persones que han passat la nit a 
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l’organisme i que aquest matí s’ha fet una reunió d’unes 25 persones però que en 
aquests moments no es disposa de més informació. Afirma que s’està negociant sobre 
temes sensibles i diu que la majoria de treballadors de l’ORGT són conscients de que 
s’avança en els temes importants, però, això si, dintre del marc que la llei preveu. 
 
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 30 minuts.  
 

Vist i Plau 
El President, 


