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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 12 DE MARÇ DE 2015
A la ciutat de Barcelona, el 12 de març de 2015, 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 de la
Vicepresidenta primera, senyora Mireia Solsona i Garriga, 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, Jordi Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges,
Ramon Riera i Bruch, Josep Oliva i Santiveri i els diputats i diputades amb veu però
sense vot següents: senyors Carles Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i
Puigdelliura, Ramon Castellano Espinosa i Pere Prat i Boix.
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell.
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Joan Roca i
Lleonart, Marc Castells i Berzosa, Joan Puigdollers i Fargas, Gerard Ardanuy i Mata,
senyora Mercè Rius i Serra, senyors Josep Llobet Navarro i Arnau Funes i Romero
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 de febrer de 2015.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de
Primera Instància núm. 43 de Barcelona, que estima la demanda interposada per la
Diputació de Barcelona contra S.R.M. en reclamació de les rendes de l’arrendament
d’una finca situada al carrer Villarroel, 8, de Barcelona, meritades durant diversos
mesos de 2011 i 2012, per un import de 2731,50 euros més interessos i costes.
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 14 de Barcelona, que declara la inadmissibilitat del recurs núm.
49/2014, interposat per RS Elèctrics del Tenes, SL en reclamació de responsabilitat
patrimonial, per haver-se presentat fora de termini.
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Direcció de Relacions Internacionals
4.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la relació
d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les aportacions
econòmiques corresponents a les aprovades, en relació amb la resolució de la
convocatòria 201520145120006723 per a l’atorgament de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació territorial de la
Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, per a
l’exercici 2015.
5.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats del tercer sector sense ànim de lucre, en el marc de l’“Oferta
d’accions de sensibilització, 2015”.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un conveni
entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per col·laborar en projectes de foment de la llengua catalana.
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un conveni
marc entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per
col·laborar en matèria de publicacions, catalogació de fons i formació.
Direcció de Serveis de Formació
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Conveni tipus a
formalitzar amb els ens locals de la província de Barcelona sol·licitants d’assistència
tècnica integral en formació, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació
individualitzada d’ajuts corresponents a la quarta resolució de concessió definitiva del
Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un complement a
l’ajut econòmic atorgat a favor de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos en el
marc del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal per al curs 2012-2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, degut
a un error en el seu càlcul inicial.
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un complement
l’ajut econòmic atorgat a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en el marc del
Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal
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per al curs 2013-2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, degut a un error
en el seu càlcul inicial.
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Programa
complementari de garantia de la cohesió social, en el marc del “Pla Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un Conveni
específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona,
amb l’objecte de millorar les infraestructures de centres escolars.
Gerència de Serveis de Cultura
14.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar les Bases reguladores i
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a l’atorgament de subvencions als projectes de comunicació i públics i
als programes educatius, socials i comunitaris de les polítiques de difusió artística, en
el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per
a l’any 2015.
Gerència de Serveis de Biblioteques
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, formalitzar un conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Puig-Reig, en l’àmbit de
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en
relació amb la “Biblioteca Guillem de Berguedà” d’aquest municipi.
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, formalitzar un nou
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorell, en
l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació
ofereix en relació amb la Biblioteca d’aquest municipi, i deixar sense efectes l’anterior
conveni, formalitzat en data 25 d’abril de 1994.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una addenda al
conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat en data 2 d’octubre de 2014,
entre la Diputació de Barcelona i el Corsorci LOCALRET, relatiu a la integració de la
Diputació de Barcelona com a membre del ple dret del Consorci LOCALRET, amb
l’objecte de determinar l’aportació d’aquesta Corporació per a l’exercici 2015.
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta de
conveni de col·laboració entre les Diputacions de Barcelona, Lleida i Girona,
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, Ajuntament de Girona, Barcelona
Infraestructures Municipals SA i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la
contractació de la creació i desenvolupament de la Fase II del Programa TCQi, així
com per a la regulació de l’explotació i el manteniment d’aquesta aplicació informàtica.
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Servei de Programació
19.- Donar compte de l’Informe de seguiment anual del pressupost per
subprogrames de l’any 2014.
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, modificar les condicions
dels préstecs de la Caixa de Crèdit pels ajuntaments amb una població inferior a
1.000 habitants.
Intervenció General
21.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 2 de març de 2015, que resol
aprovar el preu públic de l’Oficina de Promoció Turística per a la presència en la fira
ITB de Berlín pels territoris de les comarques de Barcelona amb la Diputació de
Barcelona.
22.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar els preus públics de
l’Oficina de Promoció Turística per a la presència en esdeveniments internacionals de
promoció turística pels territoris de les comarques de Barcelona amb la Diputació de
Barcelona.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis d’Esports
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la formalització
del Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la província de Barcelona,
amb l’objecte d’establir les línies generals i les obligacions que regularan el servei de
préstec de material esportiu i recreatiu d’esports de la Diputació de Barcelona.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Bages, en resolució de l’expedient núm. 2014/10385.
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Orden Ministro
Enfermos (R R Camilos) en resolució de l’expedient núm. 2014/10455.
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Martí Sarroca, en resolució de l’expedient núm. 2015/94.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Canovelles, en resolució de l’expedient núm. 2015/808.
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28.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor de la
UTE Typsa-Geocisa, en resolució de l’expedient núm. 2008/2390.
Convenis de col·laboració
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de Torelló 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 de cadascuna de les parts per a l’execució, per part de
l’Ajuntament, de l’actuació “Traspàs de titularitat de la carretera BV-5224 i
condicionament de la travessera BV-5224 (carrer Sant Bartomeu) entre els pk. 5,860 i
5,990”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb
posterioritat a la seva execució.
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un conveni
de col·laboració amb l’Ajuntament de Begues 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 de cadascuna de les parts per a l’execució, per part
de l’Ajuntament, de l’actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-2411 i
Projecte constructiu de reurbanització del tram de la travessera BV-2411 entre el pk.
10,370 i el pk. 11,590, tram del Camí Ral des de la Rambla fins el carrer Indústria” i la
definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la
seva execució.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni marc
de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament
de Castellar del Riu i l’Institut d’Estudis Catalans, per a la restauració i conservació del
pi de les tres branques i del pi jove, ubicats a Castellar del Riu (El Berguedà).
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar l’aprovació del
Programa anual per a l’any 2015 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 110.000 € (cent deu mil
euros).
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació del
termini d’execució i justificació de les actuacions relatives al conveni de col·laboració
amb la Fundació “La Caixa” per al desenvolupament del programa de conservació dels
espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona.
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Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la
Junta de Govern es proposa l’aprovació del Dictamen següent.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans
Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar la inadmissió, per
manca de legitimació, del recurs de reposició interposat el dia 12 de febrer de 2015 pel
senyor Abel López Fernández, en representació de la Secció Sindical de CCOO de la
Diputació de Barcelona, contra l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de 17
de novembre de 2014, pel qual s’aprovà el Manual d’ús dels sistemes d’informació i
comunicació a la Diputació de Barcelona i desestimar la petició de suspensió
realitzada mitjançant el dit recurs de reposició.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de febrer de 2015.- Pel
Sr. President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 26 de febrer de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de
Primera Instància núm. 43 de Barcelona, que estima la demanda interposada per
la Diputació de Barcelona contra S.R.M. en reclamació de les rendes de
l’arrendament d’una finca situada al carrer Villarroel, 8, de Barcelona, meritades
durant diversos mesos de 2011 i 2012, per un import de 2731,50 euros més
interessos i costes.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat de Primera Instància núm. 43 de Barcelona ha dictat una sentència que
estima la demanda interposada per la Diputació de Barcelona contra S.R.M. per
l’impagament de les quotes d’arrendament de la finca situada al carrer Villarroel, 8,
principal segona, de Barcelona, corresponents als mesos de març, octubre i desembre
de 2011 i agost i setembre de 2012.
Segons els fonaments de dret que consten en la sentència, queda acreditat que el dia
1 de febrer de 2001 el demandat va signar el contracte d’arrendament de la finca
esmentada, de la qual era arrendadora la Diputació de Barcelona. Tanmateix,
l’arrendatari no ha acreditat el pagament dels mesos que se li reclamen.
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 pel Jutjat de Primera Instància núm.
43 de Barcelona, que estima la demanda interposada contra S.R.M., i el condemna al
pagament de 2.731,50 €, més els interessos processals des de la sentència i les
costes del procediment.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat de Primera Instància núm. 43 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, que declara la inadmissibilitat
del recurs núm. 49/2014, interposat per RS Elèctrics del Tenes, SL en reclamació
de responsabilitat patrimonial, per haver-se presentat fora de termini.- 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. 14 de Barcelona ha dictat una sentència que
declara la inadmissibilitat del procediment abreujat núm. 49/2014, interposat per RS
Elèctrics del Tenes, SL en reclamació de responsabilitat patrimonial, per haver-se
presentat fora de termini.
La recurrent interposà recurs contenciós administratiu contra la resolució de la
Diputació de Barcelona, de 20 de novembre de 2013, que desestimava la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats d’un accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1435, com a conseqüència de la topada amb
un porc senglar que va irrompre de manera sobtada a la calçada.
Segons els fonaments de dret que consten en la sentència, queda acreditat que la
resolució esmentada es va notificar el dia 28 de novembre de 2013 i que l’escrit
d’interposició del recurs va tenir entrada en el Deganat dels jutjats contenciosos
administratius el dia 30 de gener de 2014, excedint, per tant, el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà del dia de la notificació, establert en l'article 46 de la LRJCA.
Per la qual cosa, i de conformitat amb l'article 69.e) de la LRJCA, procedeix declarar la
inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu per extemporani.
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
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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. 14 de Barcelona, que declara la inadmissibilitat del recurs núm. 49/2014,
interposat per RS Elèctrics del Tenes, SL en reclamació de responsabilitat patrimonial,
per haver-se presentat fora de termini.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Direcció de Relacions Internacionals
4.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
relació d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les
aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en relació amb la
resolució de la convocatòria 201520145120006723 per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats dels municipis de
la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament, per a l’exercici 2015.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern d’aquesta
Corporació va aprovar les Bases Reguladores i les Convocatòries per a l’atorgament
de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2015).
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En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament
(Codi de la convocatòria: 201520155120006523); la segona, relativa a subvencions
per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la
convocatòria: 20152015512000653B); i la tercera, destinada a subvencions per a
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de
la convocatòria: 20152015512000654B). Aquesta última convocatòria és la que es
proposa per resolució en el present acte.
El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria 20152015512000654Bes
va exhaurir el dia 16 de gener de 2015, data fins la qual van entrar per registre 30
sol·licituds.
Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i la convocatòria esmentada es va
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, la
convocatòria va ser recodificada. El codi correcte és el 201520145120006723 i no el
20152015512000654B. Per tant, totes les sol·licituds, i documentació complementària,
presentades amb aquest últim número de convocatòria s’entenen referides a la
convocatòria 201520145120006723. En el present acte es proposa per aprovació,
entre d’altres, la rectificació de l’esmentat error i la consegüent correspondència entre
ambdues codificacions de la convocatòria.
Segons l’establert a la Base 6 de les Bases Generals comunes a les tres
Convocatòries –en endavant Bases Generals–, en data 19 de febrer de 2015 es van
reunir els membres de l’òrgan col·legiat, vàlidament constituït de conformitat amb
l’establert a l’article 12.5 de l‘Ordenança General de Subvencions, per tal de consensuar
una proposta de concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria
201520145120006723 per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al
desenvolupament. Aquesta proposta es recull a l’acta de la reunió d’aquest òrgan, que
s’acompanya i que s’eleva a aprovació mitjançant el present acte.
Concretament, la proposta acordada per l’òrgan col·legiat contempla la valoració de 27
sol·licituds, de les quals 8 es proposen per a selecció i 19 per a desestimació. També
es deixa constància que 3 sol·licituds han estat objecte de renúncia.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
1. Sobre la resolució de la convocatòria:
- Bases Reguladores generals i específiques de les Convocatòries per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats
dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament (2015).
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm.
13, annex 1, de 15.01.2009).
2. Sobre la rectificació d’error del codi de la convocatòria:
- Art. 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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3. Sobre la competència de la Diputació:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Art. 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament.
- Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament.
- Art. 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- Art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Arts. 5 i 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
4. Sobre la competència orgànica:
- És la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels
presents acords, atesa la delegació realitzada per la Presidència mitjançant
decret 20 de juliol de 2011 (núm. 7362/11), tal com consta a l’epígraf 3.3.e) de
la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la relació d’accions seleccionades i desestimades, en resolució de
la convocatòria 201520145120006723, emmarcada en la convocatòria general per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2015); i ATORGAR les subvencions corresponents a les accions
seleccionades, segons la proposta establerta en l’acta de l’òrgan col·legiat que
s’acompanya, de data 19 de febrer de 2015, la qual ve integrada pels annexos I
(Quadre proposta de resolució recapitulador de les propostes seleccionades i
denegades i dels imports de les subvencions atorgades) i II (Informe valoratiu de les
sol·licituds presentades i fitxes de valoració de cada sol·licitud).
“1.- SUBVENCIONS ATORGADES
Entitat

Acció

Sol·licitat

1

SETEM Catalunya

Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 2015: "Estira
del fil. Tria comerç just".

2

EDUCO

Teixint Xarxes a favor d'una educació per a tothom:
Campanya mundial per l'educació.

3

Creació de consciència crítica sobre la ciutadania
Associació RuidoPhoto econòmica des de la mirada de les dones a nivell
global i local.

Atorgat

86

14.672,00 €

100%

14.672,00 €

86

15.000,00 €

100%

15.000,00 €

81

10.945,00 €

100%

10.945,00 €

4

Associació Imago
Catalunya

Jornades de sensibilització: Construïm la
biocivilització sostenible en un món sense
desigualtats.

74

15.000,00 €

90%

13.500,00 €

5

Fundació Privada
Quepo

FAM: Hunger is on Game: eradicar la fam o arrelar-la

74

14.438,45 €

90%

12.994,61 €
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Entitat
6

Acció

Sol·licitat

Fundació Privada
Campanya de Sensibilització i educació pel
Universitat
desenvolupament 2015
Internacional de la Pau

7

Metges del Món

8

Fundació Catalana
Akwaba

Atorgat

74

12.300,00 €

90%

11.070,00 €

Desenvolupament humà sostenible? Actuem a través
de la xarxa per un món just sense desigualtats.

74

10.830,00 €

90%

9.747,00 €

Desfem les desigualtats: Aprenentatge creatiu per
una ciutadania global - 2a Fase

73

11.354,53 €

90%

10.219,08 €

2.- SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER LIMITACIONS PRESSUPOSTÀRIES
9

Fundación Tus Ojos

10

Catalunya Acnur,
comitè català

La província de Barcelona Roda solidaritat. 2a
edició.

71

9.920,00 €

--

-€

Escoltem els refugiats. Vivències i experiències en
primera persona.

69

10.656,10 €

--

-€

65

10.656,00 €

--

-€

63

10.200,00 €

--

-€

11 Fundació Privada Main CASE. Cooperació, actitud social i educativa.
El gènere com a condicionant en l'accés a la salut i
els medicaments al món.

12

Farmacèutics Mundi

13

Associació AVALUA,
Guia pràctica 2: Formulació d'indicadors quantitatius
anàlisi i
i qualitatius per millorar l'impacte.
desenvolupament

60

11.625,00 €

--

-€

Transversalització del dret a l'alimentació als centres
educatius de Sant Boi de Llobregat i Barcelona.

57

12.872,00 €

--

-€

15

FETS - Finançament Fem créixer les finances ètiques entre els i les joves
Ètic i Solidari
de les universitats catalanes.

57

15.000,00 €

--

-€

16

Associació de
Cooperació Castellar Coopera: Eines per la sensibilització i la Cooperació
por Colòmbia

56

8.593,25 €

--

-€

17

Fundació Solidaritat
UB

Tallers pels Drets Humans: Tallers i exposició
itinerant.

56

15.000,00 €

--

-€

18

Xarxa de Consum
Solidari

Malbaratament Alimentari: Un problema que afecta
de Sud a Nord

56

9.461,00 €

--

-€

19

Centre d'Estudis
Africans

Jornades-Seminari "Pobles, Identitat i Estat a
l'Àfrica: Els moviments secessionistes".

52

11.440,00 €

--

-€

14 Desos. Opció Solidària

3.- SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER NO ARRIBAR A LA PUNTUACIÓ MÍNIMA
20

Nexes Interculturals de
Llavors de transformació
Joves per Europa

48

8.816,50 €

--

-€

En trànsit. Programa de sensibilització entorn a les
migracions.

47

9.000,00 €

--

-€

22

Centre d'Estudis per la És possible un estat sense exèrcit? Propostes des
Pau JMDelàs
de la Pau i el Desenvolupament

44

12.212,50 €

--

-€

23

Fundació Privada Sida
Parets de Guatemala.
i Societat.

44

15.000,00 €

--

-€

24

Institut de Drets
Coneix els teus drets i deures a la Ciutat.
Humans de Catalunya

44

8.060,00 €

--

-€

25

Fundación Nuestros Haití, 5 anys després del terratrèmol avenços en
Pequeños Hermanos educació, salut i nutrició.

37

8.000,00 €

--

-€

Programa de proximitat artística ciutadana.

33

15.000,00 €

--

-€

Exposició "Canvi de Rumb: 9 condicions per un món
sense pobresa".

32

8.100,00 €

--

-€

0

11.445,00 €

Ha
renunciat

-€

21

Associació de Joves
per la Igualtat i la
Solidaritat

26

Fundació Privada
Clavé

27

Associació
+Responsable

4.- SOL•LICITUD RETIRADES
28

Associació
Cooperacció

Sensibilització, formació i exhibició multimèdia sobre
els drets humans a Llatinoamèrica. Projecte 2015
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29

Fundació Pere Tarrés

30

Lliga dels Drets dels
Pobles

Educació pel desenvolupament en les entitats
d'educació en el lleure.

0

7.447,53 €

Ha
renunciat

-€

Indígenes, Quan la terra camina.

0

6.000,00 €

Ha
renunciat

-€

Segon.- DISPOSAR, en relació a la convocatòria 201520145120006723, les
aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona efectuarà en cadascuna de
les subvencions atorgades, pels imports indicats a la relació d’accions estimades de
l’acord anterior. L’import total de les subvencions que s’atorguen és de 98.147,69 €
(noranta-vuit mil cent quaranta-set euros amb seixanta-nou cèntims), els quals seran
satisfets amb càrrec al pressupost de despeses de l’exercici 2015 de la Diputació de
Barcelona.
El pagament de les subvencions atorgades es farà de conformitat amb el disposat a la
Base 13.2 de les Bases Generals comunes a les convocatòries per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2015); i les despeses generades per les activitats subvencionades
es justificaran en el termini i forma establertes en la seva Base 14 (AJG666/14).
Tercer.- ALLIBERAR,respecte de l’autorització de despesa de 100.000 € (cent mil)
realitzada com a conseqüència de l’aprovació de l’esmentada convocatòria, el saldo
sobrant de 1.852,31 € (mil vuit-cents cinquanta-dos euros amb trenta-un cèntims), amb
càrrec al pressupost de despeses de l’exercici 2015 de la Diputació de Barcelona, per
correspondre a imports que finalment no s’han atorgat.
Quart.- RECTIFICAR l’error en la codificació de la convocatòria que es proposa per
resolució, SUBSTITUIR el número erroni 20152015512000654B pel número correcte
201520145120006723 i DECLARAR la correspondència entre ambdues codificacions,
de manera que les referències al codi 20152015512000654B contingudes en qualsevol
document de l’expedient s’entendran fetes al codi 201520145120006723.
Cinquè.- PUBLICAR la relació de subvencions atorgades al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords als interessats.
5.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a entitats del tercer sector sense ànim de lucre, en el marc de
l’“Oferta d’accions de sensibilització, 2015”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
I. ANTECEDENTS
En el camp de la sensibilització en matèria de cooperació al desenvolupament, la
Diputació de Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tinguin per
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finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona sobre la
cooperació al desenvolupament.
En aquest sentit, la finalitat principal és facilitar la tasca dels ens locals d’informar i
sensibilitzar la població al voltant la cooperació al desenvolupament, així com donar
suport a les entitats del tercer sector sense ànim de lucre que realitzen accions en
aquest àmbit i que tenen seu social o delegació permanent als municipis de Barcelona.
Es pretén acostar la realitat dels països en vies de desenvolupament a la ciutadania i
fomentar les actituds solidàries.
És per això que, anualment, la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de
Relacions Internacionals, aprova les bases reguladores i la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions a entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, dins de
”l’Oferta d’accions de sensibilització”. L’Oferta és una relació de diferents accions de
sensibilització realitzades per entitats del tercer sector que la Diputació de Barcelona
selecciona mitjançant convocatòria i posa a disposició dels ens locals de la
demarcació de Barcelona de menys de 50.000 habitants. La Diputació subvenciona
una part de la despesa i els ens locals n’assumeixen la resta. D’aquesta manera,
poden escollir les accions que més els interessa, a cost molt reduït.
En data 18 de desembre de 2014 van ser aprovades, per acord de la Junta de Govern
de la corporació (AJG 729/14), les bases i la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector sense
ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2015”.
Segons l’establert a la Base 11 de les reguladores de l’Oferta d’accions de
sensibilització 2015, en data 18 de febrer de 2015 es van reunir els membres de
l’òrgan col·legiat, vàlidament constituït de conformitat amb l’establert a l’article 12.5 de
l‘Ordenança General de Subvencions, per tal de consensuar una proposta de
concessió de les subvencions corresponents a aquesta convocatòria. L’esmentada
proposta es recull a l’acta de la reunió d’aquest òrgan, que s’acompanya i que s’eleva
a aprovació mitjançant el present acte.
Concretament, a la proposta es comptabilitzen un total de 21 entitats amb un total de
29 propostes d’activitats presentades a la convocatòria. Es proposen per a selecció 21
accions corresponents a 17 entitats; 7 accions per a ser desestimades; i 1 acció s’ha
descartat per renúncia de l’entitat sol·licitant.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
1. Sobre la convocatòria:
-

-

Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector sense ànim de lucre
“Oferta d’accions de sensibilització 2015” (BOPB de 29 de desembre de 2014).
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm.
13, annex 1, de 15.01.2009).
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2. Sobre la competència de la Diputació:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Articles 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament.
- Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament.
- Article 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- Article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
- Articles 5 i 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
3. Sobre la competència orgànica:
- Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de
data 20 de juliol de 2011 (núm. 7362/11), va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat
3.3.e) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la relació d’accions seleccionades i desestimades, que s’incorpora
a continuació, en resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector sense ànim de lucre
“Oferta d’accions de sensibilització 2015” (BOPB de 29 de desembre de 2014); i
ATORGAR, pels imports màxims següents, les subvencions corresponents a les
accions seleccionades de conformitat amb la proposta de l’òrgan col·legiat, l’acta del
qual s’acompanya al present instrument, i que ve integrada pels annexos I (Informe
valoratiu de les sol·licituds presentades i fitxes de valoració de cada sol·licitud) i II
(Quadre proposta de resolució recapitulador de les propostes seleccionades i dels
imports de les subvencions atorgades).
RELACIÓ D’ACCIONS SELECCIONADES EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 2015
ACCIONS PROPOSADES PER A APROVACIÓ
Entitat
NIF
Acció

Fundació Tus Ojos
XXXXXXXXX
Imatgeacció Solidària

Sessions de cinema i valors a l'aula; dissenyada íntegrament per a joves, per tant,
utilitzem eines que els hi siguin familiars com un llenguatge cinematogràfic narratiu, un
portal web amb continguts en els que es puguin identificar i on els protagonistes
sempre són els joves.
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Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

880 X 7

=

6.160 €
4.928 €
1.232 €

Catalunya amb ACNUR, comitè català
XXXXXXXXX
Ser refugiat – Compartint vivències

Instal·lació que pretén simular la realitat viscuda en un camp de refugiats. Es
proporciona informació als assistents sobre les causes del refugi/asil i la necessitat de
protegir i impulsar el Dret d'Asil, tot ressaltant la situació en què es troben molts
refugiats i refugiades arreu del món.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

880 X 9 =

7.920 €
6.336 €
1.584 €

Metges del Món
XXXXXXXXX
Tallers Gèner@ Noves Mirades 2015

Tallers Gener@ Noves Mirades 2015 són tallers de durada variable sobre Cultura de
Pau, Drets Humans, Gènere i Salut i Cooperació, Desenvolupament i Desigualtats.
Cost unitari x nombre d'accions 858,69 X 10 =
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

8.586,88 €
6.869,50 €
1.717,38 €

Associació Comsoc – Comunicació social
XXXXXXXXX
Tallers radiofònics per transformar el món

Tallers radiofònics que utilitzen aquesta metodologia per contribuir al coneixement de
les realitats socials dels pobles de la Terra, en especial dels països en vies de
desenvolupament segons l'IDH, a la potenciació de la tolerància i ajudar als nois i
noies al descobriment de les semblances i diferències entre totes les persones de la
Terra.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

698 X 6 =

4.188 €
3.350,40 €
837,60 €

Solidaritat Castelldefells Kasando
XXXXXXXXX
Mòbils High Tech Vides Low Cost

A partir del documental "Blood in the mobile" dividit en dues càpsules, s'aborda la
problemàtica de l'explotació de recursos naturals, la relació amb els conflictes armats i
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amb les noves tecnologies, concretament amb la telefonia mòbil, la responsabilitat de
les empreses i les nostres pautes de consum. Es realitza un visionat i un debat
posterior.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

380 X 12 =

4.560 €
3.648 €
912 €

Associació Smilemundo
XXXXXXXXX
Seràs capaç de salvar el teu poble? Taller sobre resolució de
conflictes en l’àmbit del desenvolupament.

Taller sobre resolució de conflictes en l'àmbit del desenvolupament mitjançant un joc
de simulació interactiu (www.smileurbo.com) dissenyat per promoure entre la
ciutadania els valors de la cooperació i l'educació al desenvolupament..
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

545 X 8 =

4.360 €
3.488 €
872 €

Servei Civil Internacional
XXXXXXXXX
Jocs de taula i simulació per entendre el món

Realització de dos tallers que a partir d'un joc de simulació i un joc de taula gegant
s'analitzen alguns dels factors que causen la violació de drets humans en zones en
conflicte. Tallers: Un viatge no triat (infants refugiats) i La Irene i l'Alí (drets dels infants)
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

390 X 16 =

6.240 €
4.992 €
1.248 €

Fundació Privada Guné
XXXXXXXXX
Euroafricans, gènere i desenvolupament

Realització de 3 exposicions i 3 conferències durant 3 mesos a tres municipis de
Barcelona per donar a conèixer la vida de les zones rurals del Sud de Senegal des
d'una mirada femenina a través dels Euroafricans.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

3.030 X 3 =

9.090 €
7.272 €
1.818 €

Associació Comsoc – Comunicació social
XXXXXXXXX
Ballamón. Diades dels contes del món

Espectacle animat, familiar i educatiu, que combina música i contes del món per donar
a conèixer a través de la tradició oral la varietat cultural i les diferents realitats del món,
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en especial les diferents realitats socials dels països en vies de desenvolupament
humà. Els contes són narrats per un artista contacontes que amenitza la jornada amb
música i animació.
Cost unitari x nombre d'accions 873 X
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

6=

5.238 €
4.190,40 €
1.047,60 €

Servei Civil Internacional
XXXXXXXXX
Jocs de rol i simulació per entendre el món

Realització de dos tallers de dues hores de durada. Taller Just o Injust? Desigualtats
entre els països. És un joc de simulació que reprodueix les relacions comercials entre
diferents països. I Taller Aliments o armes? És un joc que ens permet analitzar les
pressions a què estan sotmesos els governs dels països més pobres per part dels més
rics per destinar els finançaments etiquetats com "Ajut" a la compra d'armes o
equipament militar.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

410 X 20 =

8.200 €
6.560 €
1.640 €

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
XXXXXXXXX
Engloba’t: Taller de cinema cooperatiu

Fomentar la reflexió dels i les joves sobre què vol dir cooperar a través d’un
audiovisual i partint d’una visió no etnocèntrica del que és la diversitat cultural que
permet valorar els Drets Humans, la cultura de la pau, la convivència i la cohesió social
com a fites reals i vivencials.
Cost unitari x nombre d'accions
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

505 X 10 =

5.050 €
4.040 €
1.010 €

Fundació Internacional Olof Palme
XXXXXXXXX
Construïm un món solidari

Cicle de 4 conferències-tallers sobre temes d'actualitat al voltant dels Drets Humans,
gènere i desenvolupament, pacifisme, solidaritat, desenvolupament sostenible, dret a
la participació política, cooperació, etc.
Cost unitari x nombre d'accions 1.336,12 X 6 =
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
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Entitat
NIF
Acció

Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres
XXXXXXXXX
Espectacle de circ: “Els exploradors de l’aigua”

Espectacle de circ que pretén conscienciar sobre la situació hídrica que pateix el
nostre planeta i bona part de la població.
Cost unitari x nombre d'accions 2.021,25 X 4 =
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

8.085 €
6.468 €
1.617 €

Associació COMSOC – Comunicació social.
XXXXXXXXX
Cooperem o competim?

Espectacle cooperatiu que promou el valor de la cooperació al Sud i al Nord, la
promoció de l'equitat entre les dones i els homes, la governança democràtica, els drets
humans i l'enfortiment del teixit social.
Cost unitari x nombre d'accions 918 X 6 =
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

5.508 €
4.406,40 €
1.101,60 €

Veterinaris sense Fronteres
XXXXXXXXX
Aloja, una dona del futur, visita l’escola

Aloja és una dona arribada del futur que a través d'activitats, jocs i cançons per la
sobirania alimentària, potenciarà en la comunitat educativa una reflexió sobre els
nostre hàbits alimentaris envers la resta d'habitants i elements del planeta, arribant a la
conclusió que un altre sistema alimentari, just socialment i sostenible, és possible.
Cost unitari x nombre d'accion 687,75 X 10 =
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

6.877,50 €
5.502 €
1.375,50 €

Assemblea de cooperació per la Pau
XXXXXXXXX
“A la recerca del desenvolupament”, jugant per comprendre el món

Tallers formatius assimilats a la dinàmica del joc assimilat al Monopoli o al Risc, com a
jocs d'estratègia, dirigit a fer conèixer el model de relacions internacionals i les
injustícies que comporta pel desenvolupament equitatiu dels pobles.
Cost unitari x nombre d'accion 661,50 X 7 =
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

18/196

4.630,50 €
3.704,40 €
926,10 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Entitat
NIF
Acció

Fundació Privada Catalana Akwaba
XXXXXXXXX
Espectacle participatiu: Mandginka, la ruta dels esclaus

Tallers formatius i espectacle per donar a conèixer la influència africana a Amèrica
amb l'aproximació a la cultura Mandingka i Yoruba a través de la història de la ruta
dels esclaus, relats, música i dansa.
Cost unitari x nombre d'accions 1.155 X 4 =
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

4.620 €
3.696 €
924 €

Fundació Escolta Josep Carol
XXXXXXXXX
Per què cooperem?

Taller per a treballar els conceptes bàsics sobre la cooperació al desenvolupament, i
experiència d'Escoltes Catalans per posar en pràctica la identificació dels conceptes
apresos i l'exposició de bones pràctiques o experiències desenvolupades.
Cost unitari x nombre d'accions 115 X 10 =
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

1.150 €
920 €
230 €

Fundació Catalana de l’Esplai
XXXXXXXXX
A què juguem? Bolívia. Equador. Jocs i més per entendre les
desigualtats Nord-Sud.

El dret al joc de la infància. Sensibilitzar als infants, mitjançant el coneixement i la
pràctica de jocs populars i l'apropament a cultures d'altres països, en la importància de
contribuir col·lectivament al foment del dret al joc, com a infants que són, de forma
solidària i fraternal.
Cost unitari x nombre d'accions 744 X 4 =
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
Entitat
NIF
Acció

2.976 €
2.380,80 €
595,20 €

Fundació Grup Tercer Món - Mataró
XXXXXXXXX
Taller de cuina: Tapes i platets amb sabor de cafè del comerç just

Taller de cuina sobre el comerç just, amb introducció els punts bàsics del comerç just i
posterior degustació dels productes elaborats.
Cost unitari x nombre d'accions 862 X 7 =
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)
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Entitat
NIF
Acció

Fundació Catalana de l'Esplai
XXXXXXXXX
Contes quitxés de Guatemala: (chi) boca, (xikin) orella, (kux) cor

Contes que formen part d'un recull de 7 contes de Guatemala "CUENTOS DE MI
COMUNIDAD" que donen a conèixer el dret a la cultura i la llengua pròpia de pobles i
cultures minoritzades, en concret la llengua i cultura quitxé de Guatemala.
Cost unitari x nombre d'accions 760 X 4 =
Cost per a la Diputació (80 %)
Cost per a l'ens local (20 %)

3.040 €
2.432 €
608 €

SOL•LICITUDS DESESTIMADES PER NO OBTENIR LA PUNTUACIÓ MÍNIMA
Entitat
Acció

Fundació Grup Tercer Món – Mataró
Contes musicals de cafè i comerç just

Entitat
Acció

Veterinaris sense Fronteres
El sucre invisible i altres substàncies. Taller per conèixer com es
produeix aquest producte, què hi ha al darrera de la seva
comercialització i alternatives.

Entitat
Acció

Associació Col·lectiu Punt 6
Com és la vida quotidiana de les dones al món? Experiències
quotidianes de dones d’Argentina, Índia, Marroc, Colòmbia, Costa
d’Ivori i Barcelona.

Entitat
Acció

Fundació Aroa
Haka pou uira: Danses de pau i igualtat

Entitat
Acció

INCA Catalunya
Efecte Paupallona

Entitat
Acció

Fundació Privada Catalunya Akwaba
Generem finestres: Teatre social per l’equitat de gènere als
centres educatius.

Entitat
Acció

Associació de serveis juvenils la Mina
Tallers radiofònics per conèixer i transformar el món.
SOL·LICITUDS RETIRADES PER L’ENTITAT

Entitat
Acció

Servei Civil Internacional
Jocs de rol i simulació per entendre el món

Segon.- DISPOSAR les aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona
efectuarà en cadascuna de les subvencions atorgades, pels imports indicats a la
relació d’accions estimades de l’acord anterior. L’import total de les subvencions que
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s’atorguen és de 96.424,50 € (noranta-sis mil quatre-cents vint-i-quatre euros amb
cinquanta cèntims), els quals seran satisfets amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10400-92400-48903 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’exercici 2015.
El pagament de les subvencions atorgades es farà de conformitat amb el disposat a la
Base 17 de les reguladores de l’Oferta d’accions de sensibilització 2015; i les
despeses generades per les activitats subvencionades es justificaran en el termini i
forma establertes en la seva Base 18 (AJG 729/14).
Tercer.- ALLIBERAR el saldo sobrant per import de 3.575,50 € (tres mil cinc-cents
setanta-cinc euros amb cinquanta cèntims), respecte de l’autorització de despesa de
100.000 € (cent mil) realitzada com a conseqüència de l’aprovació de les bases
reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva, a entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, dins de
”l’Oferta d’accions de sensibilització 2015” (AJG 729/14), per correspondre a imports
que finalment no s’han atorgat.
Quart.- PUBLICAR la relació de les subvencions concedides al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR els acords precedents als interessats.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya per col·laborar en projectes de foment de la llengua
catalana.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. L’any 1983 es va aprovar la primera llei de política lingüística, i a partir d’aquell
moment, el coneixement i l’ús del català ha experimentat en general un augment
considerable en diferents àmbits com el sistema educatiu, els mitjans de
comunicació, les administracions catalanes, la retolació i la publicitat, el teixit social
associatiu, entre d’altres.
2. La col·laboració entre el Govern de la Generalitat i les entitats locals en la
normalització lingüística ha estat intensa i continuada, i ha tingut fites remarcables,
com la creació el 1988 del Consorci per a la Normalització Lingüística. També ha
estat clau la col·laboració entre les entitats municipals de Catalunya i el Govern per
a l’elaboració i difusió, per mitjà del Consorci per a la Normalització Lingüística d’un
model de Reglament local per a l’ús de la llengua catalana, adoptat per molts ens
locals.
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3. La Diputació de Barcelona ha estat una de les administracions pioneres en la
normalització lingüística del català a l’administració local, mitjançant el Decret de 5
d’octubre de 1983 en aplicació de la Llei de normalització lingüística.
4. Conscients de la importància i necessitat de continuar avançant en la normalització
de la llengua catalana, la Diputació de Barcelona ha creat recentment un nou òrgan
de política lingüística que té, entre altres funcions, la de vetllar per la qualitat
lingüística i la comunicació eficaç, i la de fomentar la formació i el perfeccionament
dels coneixements de llengua general i dels llenguatges d'especialitat.
5. Totes dues parts constaten que hi ha sectors on l’ús del català és encara deficitari,
com en l’àmbit de l’empresa, on calen iniciatives que permetin fer créixer la
presència del català, així com també cal incidir en actuacions que incrementin la
qualitat, el prestigi i la difusió de la llengua.
6. La Direcció General de Política Lingüística, com a òrgan d’anàlisi, direcció,
planificació, coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de
Catalunya, té previst dur a terme diferents projectes per tal de continuar treballant
en aquesta línia, i la Diputació de Barcelona està interessada a col·laborar-hi,
concretament en els projectes de formació en català per a l’empresa i en la
terminologia i traducció de normes d’estandardització ISO/UNE.
7. La Diputació de Barcelona, dins les seves competències de donar suport tècnic als
municipis, té interès en estendre el coneixement de la llengua catalana en benefici
dels municipis a través dels centres de promoció econòmica locals.
8. Vist l’informe de data 27 de gener 2015 signat per la Direcció General de Política
Lingüística que es motiva la necessitat de fer un avançament parcial de l’aportació.
Fonaments de dret
1. L’art. 37.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que el
Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir, estimular i fomentar l'ús del
català en l’àmbit laboral, professional, mercantil i publicitari, entre altres.
2. El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat,
assenyala que correspon al Departament de Cultura la competència en matèria de
política lingüística, que exerceix per mitjà de la Direcció General de Política
Lingüística (en endavant DGPL).
3. L’article 68.1.a) del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del
Departament de Cultura preveu que la Direcció General de Política Lingüística és
l'òrgan d’anàlisi, direcció, planificació, coordinació i execució de la política
lingüística de la Generalitat de Catalunya; i que té entre els seus objectius proposar
i impulsar iniciatives per promoure l’ús social del català i augmentar-ne la demanda
de serveis i productes, així com fomentar l'ús del català en tots els sectors
d'importància per la seva repercussió social.
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4. L’article 50 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, estableix que els poders públics han de protegir el català en tots els
àmbits i sectors i han de fomentar el seu ús, difusió i coneixement.
5. 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 amb el règim
jurídic, contingut i procediment dels convenis de col·laboració.
6. 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 i com consta a l’apartat 3.4 i.3) de la
Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i
22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per col·laborar en projectes de
foment de la llengua catalana, el text literal del qual és el següent:
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER COL·LABORAR EN PROJECTES DE
FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA
REUNITS
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, representada pel seu
conseller, l’Honorable Sr. Ferran Mascarell i Canalda, en virtut de les facultats que li confereix
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, segons estableix l’article 11 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
en virtut del seu nomenament pel Decret 166/2012, de 27 de desembre.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada pel seu President,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2015 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB de 13 de gener de 2015; assistit pel Secretari
delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides per 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.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. L’any 1983 es va aprovar la primera llei de política lingüística, i a partir d’aquell moment, el
coneixement i l’ús del català ha experimentat en general un augment considerable en
diferents àmbits com el sistema educatiu, els mitjans de comunicació, les administracions
catalanes, la retolació i la publicitat, el teixit social associatiu, entre d’altres.
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2. La col·laboració entre el Govern de la Generalitat i les entitats locals en la normalització
lingüística ha estat intensa i continuada, i ha tingut fites remarcables, com la creació el
1988 del Consorci per a la Normalització Lingüística. També ha estat clau la col·laboració
entre les entitats municipals de Catalunya i el Govern per a l’elaboració i difusió, per mitjà
del Consorci per a la Normalització Lingüística, d’un model de Reglament local per a l’ús
de la llengua catalana, adoptat per molts ens locals.
3. La Diputació de Barcelona ha estat una de les administracions pioneres en la
normalització lingüística del català a l’administració local, mitjançant el Decret de 5
d’octubre de 1983 en aplicació de la Llei de normalització lingüística.
4. L’art. 37.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que el
Govern de la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir, estimular i fomentar l'ús del català
en l’àmbit laboral, professional, mercantil i publicitari, entre altres.
5. El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat, assenyala
que correspon al Departament de Cultura la competència en matèria de política
lingüística, que exerceix per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística (en
endavant DGPL).
6. L’article 68.1.a) del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament
de Cultura, preveu que la Direcció General de Política Lingüística és l'òrgan d’anàlisi,
direcció, planificació, coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de
Catalunya; i que té entre els seus objectius proposar i impulsar iniciatives per promoure
l’ús social del català i augmentar-ne la demanda de serveis i productes, així com
fomentar l'ús del català en tots els sectors d'importància per la seva repercussió social.
7. Conscients de la importància i necessitat de continuar avançant en la normalització de la
llengua catalana, la Diputació de Barcelona ha creat recentment un nou òrgan de política
lingüística que té, entre altres funcions, la de vetllar per la qualitat lingüística i la
comunicació eficaç, i la de fomentar la formació i el perfeccionament dels coneixements
de llengua general i dels llenguatges d'especialitat.
8. Totes dues parts constaten que hi ha sectors on l’ús del català és encara deficitari, com
en l’àmbit de l’empresa, on calen iniciatives que permetin fer créixer la presència del
català, així com també cal incidir en actuacions que incrementin la qualitat, el prestigi i la
difusió de la llengua.
9. La Direcció General de Política Lingüística, com a òrgan d’anàlisi, direcció, planificació,
coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya, té previst
dur a terme diferents projectes per tal de continuar treballant en aquesta línia, i la
Diputació de Barcelona està interessada a col·laborar-hi, concretament en els projectes
de formació en català per a l’empresa i en la terminologia i traducció de normes
d’estandardització ISO/UNE.
10. La participació de la Diputació de Barcelona en projectes d’interès general que afecten el
conjunt de ciutadans dins del marc de la cultura i l’educació ha estat i és una constant en
els darrers anys.
11. La minuta de conveni ha estat aprovada per Dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data...........
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En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte
i, de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i la
Diputació de Barcelona per realitzar projectes de foment del català, que incideixin a
incrementar la qualitat, el prestigi i la difusió de la llengua.
Segon. Contingut de la col·laboració
Aquesta col·laboració se centrarà en dos projectes:
• Formació en català per a l’empresa
L’objectiu d’aquest projecte és estendre el coneixement de la llengua catalana en l’àmbit
empresarial i comercial i, si escau, a través dels centres de promoció econòmica locals i del
Consorci per a la Normalització Lingüística.
L’àmbit d’actuació seran les empreses i els comerços de l’àmbit territorial propi de la
Diputació de Barcelona.
Aquesta formació consistirà en l’organització de 25 cursos de 45 hores cadascun.
• Terminologia i traducció de normes d’estandardització ISO/UNE
L’objectiu d’aquest projecte és la traducció de dues normes d’estandardització ISO/UNE, de
l’àmbit de l’empresa o de la documentació, atesa l’extensa xarxa de biblioteques que
pertany a la Diputació.
Tercer. Compromisos de les parts
Les actuacions assenyalades en el pacte anterior comportaran uns compromisos per
cadascuna de les parts.
a) En relació amb el projecte Formació en català per a l’empresa, la Direcció de Política
Lingüística (d’ara endavant DGPL), es compromet a:
-

Organitzar i coordinar els cursos.
Promoure els mitjans materials perquè es puguin dur a terme.
Decidir, juntament amb la Diputació de Barcelona, el disseny i contingut de l’acció
formativa, així com la definició de les condicions per portar-la a terme.
Decidir, juntament amb la Diputació de Barcelona, els llocs on es portaran a terme les
accions formatives.
Garantir la presència de la imatge institucional que faciliti la Diputació a la pàgina web,
tríptics i en els suports digitals, i en general, farà constar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona en tots aquells elements de comunicació relacionats amb l’acció formativa.
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Per la seva part, la Diputació de Barcelona es compromet a:
-

Promoure els mitjans materials i econòmics perquè es puguin dur a terme.
Decidir, juntament amb la DGPL, el disseny i contingut de l’acció formativa i la definició
de les condicions per porta-la a terme.
Decidir, juntament amb la DGPL, els llocs on es portaran a terme les accions
formatives.
Finançar amb pressupost propi fins a un màxim de 86.000 €, que transferirà al
Departament de Cultura de la Generalitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10500/94100/45000 del pressupost vigent de la corporació. Aquest import es farà
efectiu en dos pagaments del 50 % cadascun. El primer pagament es farà efectiu en el
moment de la signatura d’aquest conveni que dóna lloc a l’inici de les actuacions, i el
segon pagament es farà efectiu previ informe, per part de la comissió de seguiment
prevista en el pacte quart, comprensiu de les activitats realitzades i de la correcta
aplicació dels fons compromesos per la Diputació de Barcelona i pel Departament de
Cultura en virtut d’aquest conveni.

b) En relació amb el projecte Terminologia i traducció de normes d’estandardització
ISO/UNE, la DGPL, es compromet a:
-

-

Encarregar-se de la traducció de dues normes d’estandardització de l’àmbit de
l’empresa o de la documentació. Totes aquestes tasques es duran a terme prèvia
obtenció per part del Departament de Cultura, en cas que sigui necessari, dels drets
d’explotació dels traductors corresponents.
Disposar els mitjans materials perquè es puguin dur a terme.
El Departament de Cultura també garantirà la presència de la imatge institucional que
faciliti la Diputació a la pàgina web, tríptics i en els suports digitals, i en general, farà
constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tots aquells elements de
comunicació relacionats amb aquestes actuacions.

Per la seva part, la Diputació de Barcelona es compromet a:
-

Col·laborar en la normalització de les normes ISO.
Promoure els mitjans materials i econòmics perquè es puguin dur a terme.
Finançar amb pressupost propi fins a un màxim de 24.000 € que transferirà al
Departament de Cultura de la Generalitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/10500/94100/45000 del vigent pressupost de la corporació. Aquest import es farà
efectiu en dos pagaments del 50% cadascun. El primer pagament es farà efectiu en el
moment de la signatura d’aquest conveni que dóna lloc a l’inici de les actuacions, i el
segon pagament es farà efectiu previ informe, per part de la comissió de seguiment
prevista en el pacte quart, comprensiu de les activitats realitzades i de la correcta
aplicació dels fons compromesos per la Diputació de Barcelona i pel Departament de
Cultura en virtut d’aquest conveni.

El Departament de Cultura editarà conjuntament amb la Diputació de Barcelona un
diccionari o un vocabulari en línia amb terminologia elaborada a partir de les normes.
Quart. Comissió de seguiment i comissió tècnica
Per al desenvolupament, aplicació i seguiment d’aquest conveni, es constituirà una comissió
de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts.
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Per part del Departament de Cultura de la Generalitat es designa la directora general de
Política Lingüística, i per part de la Diputació de Barcelona es designa al coordinador
general.
La comissió de seguiment tindrà la funció de resoldre de manera amistosa les possibles
controvèrsies que puguin sorgir de la interpretació o aplicació d’aquest conveni.
Es constitueix també una comissió tècnica pel desenvolupament dels continguts objecte
d’aquest conveni i estarà formada per tres representants de cadascuna de les parts
signatàries.
-

-

Per part del Departament de Cultura es designa la subdirectora general de Política
Lingüística, la cap de l’Àmbit de Formació i Foment del Consorci per a la Normalització i
el director del Termcat.
Per part de la Diputació de Barcelona es designa la cap de la Unitat Lingüística, un
representant de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i un representant de l’Àrea
de Presidència.

La comissió tècnica tindrà les funcions següents:
-

-

Estudiar i aprovar les accions concretes, fases i altres aspectes necessaris per al
compliment de les finalitats del conveni.
Fer el seguiment de la implantació i el desenvolupament del projecte.
Emetre un informe comprensiu de les activitats realitzades i de la correcta aplicació
dels fons compromesos per la Diputació de Barcelona i pel Departament de Cultura en
virtut d’aquest conveni.
Informar o assistir la Comissió de Seguiment en aquells casos que requereixi d’una
interpretació o aplicació tècnica dels aspectes del present conveni.

Cinquè. Presentació
Es realitzarà la presentació de les actuacions conjuntes que s’impulsaran en el marc
d’aquest conveni en un acte públic que se celebrarà en el lloc i data que les parts acordaran
de mutu acord.
Sisè. Vigència
El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2015, sens perjudici de les actuacions relatives a la justificació que es podran
presentar fins al 31 de març de 2016. El conveni es podrà prorrogar per un nou període si
les parts així ho consideren necessari en un nou document instrumental per escrit.
Setè. Causes de resolució
Seran causa d’extinció del present conveni:
-

L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sens
perjudici de les responsabilitats en que es pugui incórrer.
El transcurs del termini previst.
El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
Les causes generals que contempla la legislació vigent.
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Vuitè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regeix 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, per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
En cas que es produeixi qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la interpretació i
aplicació d’aquest conveni, que no pugui ser resolta en primera instància per la comissió
prevista en el pacte quart, les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat les parts signen en dos exemplars originals i a un sol efecte el
present conveni en el lloc i la data que s’assenyalen a l’encapçalament.”

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 110.000 € (cent deu mil euros)
a favor del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb NIF número
XXXXXXXXX, amb càrrec a la aplicació pressupostària G/10500/94100/45000 del
pressupost de l’exercici 2015, supeditada a l’aprovació definitiva de la corresponent
modificació de crèdit
Tercer.- Notificar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona per col·laborar en matèria de publicacions, catalogació de fons i
formació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. El Col·legi d’Advocats de Barcelona és una corporació de dret públic que s’erigeix
com una institució capdavantera que treballa per defensar la professió d’advocat, i
que aquesta correspongui als interessos i a les necessitats actuals de la societat,
promovent activitats i serveis que beneficiïn tant llurs necessitats com la funció
social que té encomanada.
En l’exercici de la seva finalitat pública, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
actua també per delegació de l’Administració i duu a terme funcions que defineixen
la seva configuració com a Corporació de Dret Públic (assistència jurídica gratuïta,
assistència al detingut, orientació jurídica...).
2. Des de la seva fundació, el 17 de gener de 1833, l’ICAB ha treballat per oferir
formació continuada i un nombre creixent de serveis als seus col·legiats. Per aquest
motiu, posa a la seva disposició serveis, formació, una de les biblioteques jurídiques
més importants d’Europa, noves tecnologies i el treball de tot un seguit de
departaments i comissions delegades de la Junta de Govern.
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3. La Diputació de Barcelona porta a terme activitats de formació adreçades al
personal al servei de l’Administració Local en col·laboració amb altres entitats, amb
la finalitat de dotar a aquest personal de tots els mecanismes per tal d’actualitzar els
seus coneixements i millorar els serveis públics del seu àmbit territorial.
La Diputació de Barcelona com a referent del món local, produeix les seves pròpies
publicacions, i difon, distribueix les publicacions de la corporació i altres
administracions públiques.
4. Ambdues parts tenen interès en col·laborar per atendre necessitats formatives
mútues, per poder incentivar la publicació d’articles, monografies o d’altres
publicacions jurídiques, i col·laborar en diferents publicacions jurídiques, i en la
conservació i difusió dels fons bibliogràfics i del patrimoni cultural que posseeix
l’ICAB.
Fonaments de dret
1. L’art. 44.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 6/2006, de
19 de juliol preveu que els poders públics han de fomentar la conservació i difusió del
patrimoni cultural de Catalunya, així com facilitar l’accés a la ciutadania als béns i
serveis culturals i al patrimoni cultural, històric i artístic de Catalunya.
D’acord amb aquest mandat, la participació de la Diputació de Barcelona en
projectes d’interès general que afecten el conjunt de ciutadans dins del marc de la
cultura, l’educació i el pensament ha estat i és una constant en els darrers anys.
2. Els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de
finalitats d’interès comú.
3. 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 i com consta a l’apartat 3.4 i.1) de la
Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i
22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc entre la Diputació de Barcelona i
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per col·laborar en matèria de publicacions,
catalogació de fons i formació, el text literal del qual és el següent:

29/196

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

“CONVENI MARC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI
D’ADVOCATS DE BARCELONA
PER COL·LABORAR EN MATÈRIA DE
PUBLICACIONS, CATALOGACIÓ DE FONS I FORMACIÓ
INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve
i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2015 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
publicada al BOPB de 13 de gener de 2015; assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch
Marimon, en virtut de les facultats conferides per 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.
COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA, representat per pel seu Degà, l’Excm. Sr.
Oriol Rusca i Nadal.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de
mutu acord fan constar els següents,
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. El Col·legi d’Advocats de Barcelona és una corporació de dret públic que s’erigeix com
una institució capdavantera que treballa per defensar la professió d’advocat, i que aquesta
correspongui als interessos i a les necessitats actuals de la societat, promovent activitats i
serveis que beneficiïn tant llurs necessitats com la funció social que té encomanada.
En l’exercici de la seva finalitat pública, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona actua
també per delegació de l’Administració, i duu a terme funcions que defineixen la seva
configuració com a Corporació de Dret Públic (assistència jurídica gratuïta, assistència al
detingut, orientació jurídica...).
2. Des de la seva fundació, el 17 de gener de 1833, l’ICAB ha treballat per oferir formació
continuada i un nombre creixent de serveis als seus col·legiats. Per aquest motiu, posa a la
seva disposició serveis, formació, una de les biblioteques jurídiques més importants
d’Europa, noves tecnologies i el treball de tot un seguit de departaments i comissions
delegades de la Junta de Govern.
3. La Diputació de Barcelona porta a terme activitats de formació adreçades al personal al
servei de l’Administració Local en col·laboració amb altres entitats, amb la finalitat de dotar a
aquest personal de tots els mecanismes per tal d’actualitzar els seus coneixements i
millorar els serveis públics del seu àmbit territorial.
La Diputació de Barcelona com a referent del món local, produeix les seves pròpies
publicacions, i difon, distribueix les publicacions de la corporació i altres administracions
públiques.
4. D’acord amb l’art. 44.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol, els poders públics han de fomentar la conservació i difusió del patrimoni
cultural de Catalunya, així com facilitar l’accés a la ciutadania als béns i serveis culturals i al
patrimoni cultural, històric i artístic de Catalunya.
D’acord amb aquest mandat, la participació de la Diputació de Barcelona en projectes
d’interès general que afecten el conjunt de ciutadans dins del marc de la cultura, l’educació i
el pensament ha estat i és una constant en els darrers anys.
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5. Ambdues parts tenen interès en col·laborar per atendre necessitats formatives mútues,
per poder incentivar la publicació d’articles, monografies o d’altres publicacions jurídiques, i
col·laborar en diferents publicacions jurídiques, i en la conservació i difusió dels fons
bibliogràfics i del patrimoni cultural que posseeix l’ICAB.
6. Els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveuen
que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb
altres administracions públiques, amb els organismes i entitats públiques dependents o
vinculats a aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit de les competències respectives i
per a la consecució de finalitats d’interès comú.
7. Que la minuta del present acord marc s’ha aprovat per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data.........
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de
mutu acord fan constar els següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (d’ara endavant, l’ICAB), per dur a
terme diverses actuacions em matèria de publicacions, catalogació de fons i activitats
formatives.
Segon. Contingut de la col·laboració
Es contemplen quatre línies de col·laboració conjunta: una línia de col·laboració relacionada
amb matèria de publicacions, una altra línia relacionada amb la catalogació d’un fons
bibliogràfic, una altra línia relacionada amb exposicions i finalment una línia de col·laboració
en matèria de formació.
Tercer. Compromisos de les parts
Les parts es comprometen a col·laborar en aquestes accions, adoptant els compromisos
següents:
1.En matèria de publicacions i estudis:
La Diputació de Barcelona durà a terme les accions següents:
- Promoure els mitjans materials i/o econòmics per a l’elaboració i publicació conjunta de
monografies o altres publicacions i estudis en matèries de dret públic.
- Col·laborar conjuntament amb l’ICAB per incentivar la publicació d’articles relacionats
amb el món local, a la revista jurídica de Catalunya, i a la revista del món jurídic.
- Oferir un exemplar de les publicacions jurídiques que editi la Diputació de Barcelona a la
Biblioteca de l’ICAB.
L’ICAB durà a terme les accions següents:
- Promoure els mitjans materials i/o econòmics per a la publicació conjunta de
monografies o altres publicacions en matèries d’interès comú.
- Promoure els mitjans materials per facilitar l’accés als serveis de biblioteca de l’ICAB al
personal que estigui al servei de l’administració local de les comarques de la demarcació
de la Diputació de Barcelona.
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2. En matèria de catalogació de fons:
La Diputació de Barcelona i l’ICAB col·laboraran conjuntament en la catalogació del fons
bibliogràfic consistent en 3.000 llibres de Dret Administratiu i especialment sobre
Administració Local, donats a l’ICAB per l’advocat P.M.S.
3. En matèria de formació:
La Diputació de Barcelona durà a terme les accions següents:
-

Organitzar conjuntament amb l’ICAB activitats formatives consistents en cursos,
jornades, seminaris sobre qüestions jurídiques d’interès comú.

L’ICAB durà a terme les accions següents:
-

Organitzar conjuntament amb la Diputació de Barcelona activitats formatives consistents
en cursos, jornades, seminaris sobre qüestions jurídiques d’interès comú.

4. En matèria d’exposicions o altres actes de divulgació:
La Diputació de Barcelona durà a terme les accions següents:
-

Organitzar conjuntament amb l’ICAB exposicions o altres actes de divulgació sobre
qüestions jurídiques d’interès comú.

L’ICAB durà a terme les accions següents:
-

Organitzar conjuntament amb la Diputació de Barcelona exposicions sobre qüestions
jurídiques d’interès comú.

Quart. Assumpció de compromisos econòmics
El present conveni no implica per si mateix l’assumpció de compromisos econòmics per les
parts. No obstant, en cas que les parts convinguin realitzar aportacions econòmiques durant
l’execució del conveni marc, aquestes hauran de ser prèviament aprovades per la part que
hagi de realitzar-les d’acord amb el procediment establert en la seva normativa interna.
Cinquè. Convenis específics
El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest conveni es podrà portar a terme
a través de convenis específics pactats de forma expressa per les parts, en els quals es
reflectirà la dimensió i abast de la cooperació, així com els compromisos, tant econòmics
com de qualsevol altre tipus, assumits per les parts.
Aquests convenis requeriran l’aprovació de les institucions que subscriuen, i tindrà, des de
la seva signatura, la consideració de part integrant d’aquest conveni marc, i els serà
d’aplicació el règim i les normes reguladores contingudes en el mateix.
Sisè. Comissió de seguiment
Per al desenvolupament, aplicació i seguiment d’aquest conveni, es constituirà una comissió
de seguiment integrada per un representant que designi cadascuna de les parts.
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Així mateix podran assistir a les reunions d’aquesta Comissió els experts que es designin en
cada cas per les parts, necessaris per al millor desenvolupament de les activitats que se’n
derivin.
Aquesta comissió definirà els aspectes concrets que es derivin de l’aplicació d’aquest
conveni marc com són, entre d’altres, la coordinació de l’organització dels diferents cursos,
seminaris, etc, els seus continguts, el material didàctic, la direcció acadèmica, el
professorat, els mitjans econòmics i humans relatius a les activitats de formació i a la
publicació i catalogació de fons.
Aquesta comissió es reunirà amb la periodicitat que estimin els seus membres.
De les reunions d’aquesta comissió s’aixecarà, si escau, acta elaborada a l’efecte, en la que
es reflecteixin de manera detallada els acords adoptats pels seus membres en relació amb
l’execució i desenvolupament del conveni.
Setè. Difusió de la col·laboració
Les parts signants del present conveni marc es comprometen a fer difusió d’aquesta
col·laboració en tots els materials i documentació tant escrita com digital de les activitats
formatives i publicacions que se’n derivin mitjançant la inserció dels logotips que cadascuna
de les parts faciliti.
Vuitè. Durada del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i tindrà una durada d’un any, i
es preveu la possibilitat de pròrroga per acord exprés de les parts per períodes iguals.
Novè. Causes de resolució del conveni
Seran causa d’extinció del present conveni:
-

L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sense
prejudici de les responsabilitats en que es pugui incórrer.
El transcurs del termini previst.
Les causes generals que contempla la legislació vigent.

Desè. 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, per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
I en prova de conformitat les parts signen en dos exemplars originals i a un sol efecte el
present conveni en el lloc i la data que s’assenyalen.”

Segon.- Notificar el present acord a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
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Direcció de Serveis de Formació
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Conveni
tipus a formalitzar amb els ens locals de la província de Barcelona sol·licitants
d’assistència tècnica integral en formació, en el marc del règim regulador del
Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de novembre de
2014, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, el Catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la
convocatòria per a la concessió de recursos.
D’acord amb l’article 6 de l’esmentat règim, per concessió directa, es concertaran els
recursos tècnics i materials.
Un dels recursos inclosos en el referit catàleg és “l’Assistència Tècnica Integral en
Formació” adreçada als municipis de fins a 20.000 habitants i entitats municipals
descentralitzades i que consisteix en un suport integral per facilitar les condicions, els
processos i els recursos formatius que afavoreixen el desenvolupament de les
competències professionals dels empleats públics i repercuteixen en la millora
organitzativa dels ens locals.
Aquesta Assistència integral inclou el suport en l’ordenació del funcionament de la
formació en la detecció i diagnosi de necessitats formatives, acompanyament en la
construcció d’itineraris formatius per als diferents col·lectius professionals, en la
planificació i disseny de necessitats formatives adaptades a cada ens locals així com
altres assistències tècniques en matèria de formació.
La prestació d’aquesta assistència implica recórrer una seqüència que s'ha d'adaptar a
les necessitats i al context concret de cada organització sol·licitant tot i que no obstant,
s’han de definir uns criteris o condicions homogènies durant tot el procés de
l’assistència. Per aquest motiu des de la Direcció dels Serveis de Formació es
considera necessari aprovar un conveni tipus a signar amb cada entitat sol·licitant.
Vist l'apartat 3.4 i.2) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 , i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
ÚNIC.- APROVAR el conveni tipus a signar amb cada una de les entitats sol·licitant del
recurs “Assistència tècnica integral en formació” en el marc del règim regulador del
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Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” d’acord
amb la minuta, el text de la qual es transcriu a continuació:
“
Dades identificatives
Codi XGL
Ens destinatari
NIF
Actuació
Tipus de recurs
Classe de recurs
Àmbit de concertació
Centre gestor

<Codi XGL>
<Nom ens>
<NIF de l’ens>
Assistència tècnica integral en formació
Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
Direcció de Serveis de Formació

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i cognoms>, i facultat
d’acord amb la Refosa <num refosa>, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona , diferents del Ple, aprovada per
decret de la Presidència d’aquesta corporació de <data> (núm. ...), publicat al BOPB de
<data>; assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data <data> (núm. ...),
publicat al BOPB de data <data>.
AJUNTAMENT / ENS <nom>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>, degudament
autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 27 de novembre de 2014, va aprovar,
en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el
Catàleg de serveis de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la
concessió de recursos.
II. L’<ens destinatari> ha sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació de
recursos consistents en assistència tècnica integral en formació.
III. Vist que aquest recurs s’emmarca en el recurs del Catàleg: Assistència tècnica integral
en formació.
IV. Aquest recurs ha estat aprovat per decret de <òrgan competent> de data <data>.
V. La sol·licitud anterior s’ha de formalitzar administrativament mitjançant conveni
específic el text del qual va ser aprovat per acord de <òrgan competent> de data
<data>.
VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1.
1.1.

Objecte del conveni
El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:

Actuació a realitzar
Àmbit de concertació

Assistència tècnica integral en formació
Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
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1.2.

L’actuació anterior es concreta en la realització dels serveis següents:
•
•
•
•
•

1.3.

Suport en l’ordenació del funcionament de la formació
Assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives
Acompanyament en la construcció d’itineraris formatius per a col·lectius
professionals
Assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a les
necessitats dels ens locals, ja siguin presencials o amb suport virtual
Altres assistències tècniques en matèria de formació

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
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents:


Per part de la Diputació:

La prestació de l’assistència tècnica integral a <ens destinatari>. serà duta a terme per la
Diputació de Barcelona mitjançant:
- L’assignació d’un tècnic de la Direcció de Serveis de Formació com a referent en matèria
de formació i amb el rol d’interlocutor principal i figura de referència a la qual adreçar-se.
- El lliurament d’un informe anual, com a molt tard el 31 de març de cada any, que
contindrà, com a mínim, la descripció dels serveis realitzats durant l’any anterior i el
projecte d’actuació per al següent.
La Diputació de Barcelona durà a terme la prestació de l’assistència integral en formació
preferentment amb mitjans propis. No obstant, podrà procedir a contractar els serveis i
productes que consideri necessaris per a assegurar la correcta prestació de l’assistència.


Per part de l’ens destinatari

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni, i en concret:
-

Facilitar al referent de la Direcció de Serveis de Formació les dades i la informació
necessària per realitzar l’actuació.

-

Presentar a la Direcció dels Serveis de Formació, en el termini de 3 mesos des del
lliurament de l’informe anual el document de recepció del treball, d’acord amb el model
que faciliti la Diputació. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el formulari
esmentat, el treball s’entendrà recepcionat de conformitat.

36/196

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

3.
Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva
vigència fins a quatre anys, i prorrogant-se tàcitament per successius períodes de quatre
anys, mentre no sigui denunciat. La denúncia del conveni per alguna de les parts haurà de
realitzar-se amb una antelació mínima de dos mesos abans que finalitzi el període de
vigència.
4.
Identificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de
la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferent. Per a la correcta aplicació de la
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació. (http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/area-de-presidencia).
5.
Modificacions
Les modificacions de les clàusules del present conveni tindran caràcter excepcional i
requeriran sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’alcalde/essa (president/a)
de l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització
del període de vigència.
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.
6.
6.1
6.2

Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
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 l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

7.
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.
- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves
previsions per part de la Diputació de Barcelona, així com l’existència de circumstàncies
sobrevingudes que alterin l’interès específic d’una de les parts en l’objecte del conveni.
- 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.
8.
8.1

Marc normatiu
Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i el règim regulador del Catàleg de serveis de
l’any 2015, el propi Catàleg i les condicions de concertació i compromisos de qualitat
que conté, constitueixen la llei del present conveni.
8.2 A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
8.2.1 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.
8.2.2 El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
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8.2.3 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.
8.2.4 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.
8.2.5 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.
8.2.6 La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
8.2.7 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.
8.2.8 La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
8.2.9 La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
8.2.10 La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
8.2.11 La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
8.2.12 La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
8.2.13 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.
8.2.14 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.
8.2.15 Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
9.
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.
10. Relacions amb terceres administracions públiques
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. 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.
11. 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.”

Direcció de Serveis de Cooperació Local
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació
individualitzada d’ajuts corresponents a la quarta resolució de concessió
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definitiva del Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18/12/2014, va aprovar
el Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” (AJG 735/14), amb l’objecte de generar ocupació i, en
particular, fomentar l’ocupabilitat de les persones en edat activa que es troben
aturades o desocupades.
El referit Programa s’articula en dues línies de suport:
a. Línia de suport a l’ocupació local, que té per finalitat contribuir a la contractació
o el nomenament de persones aturades, prèviament inscrites al Servei
d’Ocupació de Catalunya, podent estar-ho també a un Servei Local d’Ocupació.
Aquestes contractacions i/o nomenaments s’hauran d’efectuar en el marc de
plans locals d’ocupació.
b. Línia de suport a la reactivació econòmica local, que té per finalitat dinamitzar
econòmicament el territori i generar noves oportunitats de treball a través de la
realització d’obres de manteniment i de conservació, a més de contribuir al
finançament de la despesa de naturalesa corrent associada a aquestes
actuacions. També es confereix un suport adreçat, amb caràcter general, al
finançament de despeses corrents que tinguin per finalitat garantir la continuïtat
de la prestació dels serveis públics locals i a afavorir la solvència de les
hisendes locals.
D’acord amb l’article 15 del règim regulador del Programa, la concessió inicial dels
ajuts es va realitzar en el mateix acte que va aprovar el Programa.
D’acord amb l’article 16, per a l’efectivitat dels ajuts és necessari que els ens
destinataris manifestin expressament l’acceptació dels ajuts concedits inicialment.
D’acord amb l’article 17, realitzat el tràmit d’acceptació, la direcció de Serveis de
Cooperació Local verificarà que aquesta s’ha efectuat en els termes establerts en el
règim del Programa i que, en cas de redistribució entre línies de suport, no s’ha
sobrepassat l’import total atorgat.
Finalitzada la instrucció i, si s’escau, esmenats els defectes corresponents, es
procedirà a resoldre la concessió definitiva dels ajuts mitjançant un dictamen que
s’elevarà, per part de la Presidència de la Diputació, a la Junta de Govern.
La Junta de Govern de la Diputació va aprovar, en sessions de 29/01/2015,
12/02/2015 i 26/02/2015, la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals
corresponents a la primera, segona i tercera resolució de concessió definitiva del
Programa (AJG 19/15, AJG 40/15 i AJG 62/15, respectivament).
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Atès que la resolució definitiva dels ajuts es podrà adoptar parcialment, a mesura que
finalitzin les corresponents valoracions i instruccions.
Atès que diversos ens han presentat l’acceptació dels seus ajuts concedits inicialment,
es pot procedir a tramitar la resolució de la seva concessió definitiva.
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data
8 de gener de 2015 , i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13
de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals
corresponents a la quarta resolució de concessió definitiva del Programa
complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”:
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Ens
destinatari

Ajuntament
d’Aiguafreda
Ajuntament
d’Alella
Ajuntament
d’Alpens
Ajuntament
d’Artés
Ajuntament
d’Avià
Ajuntament de
Bagà
Ajuntament de
Borredà
Ajuntament del
Brull
Ajuntament de
Canovelles
Ajuntament de
Castellbisbal
Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós
Ajuntament de
Cercs
Ajuntament de
Corbera de
Llobregat
Ajuntament de
l’Estany
Ajuntament de
Fogars de la
Selva
Ajuntament de
Font-rubí

NIF

Import
Import
concedit €
concedit €
Línia suport a
Línia suport a
reactivació
ocupació local
econòmica
(Línia 1)
(Línia 2)

Import
concedit €
total

Codi XGL
Línia 1

Codi XGL
Línia 2

Op.
Comptable
Línia 1

Posició
Línia 1

Op.
Comptable
Línia 2

Posició
Línia 2

Aplicació
pressupostà
ria Línia 1

Aplicació
pressupostà
ria Línia 2

G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

47.061,42

31.374,28

78.435,70

15/X/203314

15/X/203315

1503001328

1

1503000624

1

XXXXXXXX

108.555,45

72.370,30

180.925,75

15/X/203316

15/X/203317

1503001328

2

1503000624

2

XXXXXXXX

6.140,99

20.760,66

26.901,65

15/X/203265

15/X/203264

1503001328

3

1503000624

3

XXXXXXXX

97.065,67

64.710,45

161.776,12

15/X/203318

15/X/203319

1503001328

4

1503000624

4

XXXXXXXX

45.611,19

30.407,46

76.018,65

15/X/203320

15/X/203322

1503001328

5

1503000624

5

XXXXXXXX

46.453,61

30.969,07

77.422,68

15/X/203324

15/X/203325

1503001328

6

1503000624

6

XXXXXXXX

17.066,03

11.377,36

28.443,39

15/X/203328

15/X/203329

1503001328

7

1503000624

7

XXXXXXXX

19.342,38

7.096,14

26.438,52

15/X/203266

15/X/203267

1503001328

8

1503000624

58

XXXXXXXX

329.830,64

47.406,59

377.237,23

15/X/203268

15/X/203269

1503001328

9

1503000624

8

XXXXXXXX

123.853,29

82.568,86

206.422,15

15/X/203331

15/X/203332

1503001328

10

1503000624

9

XXXXXXXX

-

26.043,12

26.043,12

-

15/X/203270

-

-

1503000624

10

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

42.442,68

28.295,12

70.737,80

15/X/203334

15/X/203335

1503001328

11

1503000624

11

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

128.680,43

85.786,95

214.467,38

15/X/203336

15/X/203337

1503001328

12

1503000624

12

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

13.891,35

13.600,19

27.491,54

15/X/203271

15/X/203272

1503001328

13

1503000624

21

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

44.245,03

29.496,69

73.741,72

15/X/203338

15/X/203339

1503001328

14

1503000624

13

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

42.945,03

28.630,02

71.575,05

15/X/203340

15/X/203341

1503001328

15

1503000624

14

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
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Ens
destinatari

Ajuntament de
les Franqueses
del Vallès
Ajuntament de
Gaià
Ajuntament de
Gironella
Ajuntament de
Guardiola de
Berguedà
Ajuntament de
la Llagosta
Ajuntament de
Lliçà d'Amunt
Ajuntament de
Malgrat de Mar
Ajuntament de
Manlleu
Ajuntament de
Manresa
Ajuntament de
les Masies de
Voltregà
Ajuntament del
Masnou
Ajuntament de
Moià
Ajuntament de
Monistrol de
Calders
Ajuntament de
Navarcles
Ajuntament de
Navàs
Ajuntament d’
Òdena
Ajuntament d’
Olèrdola

NIF

Import
Import
concedit €
concedit €
Línia suport a
Línia suport a
reactivació
ocupació local
econòmica
(Línia 1)
(Línia 2)

Import
concedit €
total

Codi XGL
Línia 1

Codi XGL
Línia 2

Op.
Comptable
Línia 1

Posició
Línia 1

Op.
Comptable
Línia 2

Posició
Línia 2

Aplicació
pressupostà
ria Línia 1

Aplicació
pressupostà
ria Línia 2

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

241.000,00

142.710,57

383.710,57

15/X/203273

15/X/203274

1503001328

16

1503000624

19

XXXXXXXX

-

26.085,15

26.085,15

-

15/X/203408

-

-

1503000624

15

XXXXXXXX

57.198,60

38.132,40

95.331,00

15/X/203342

15/X/203343

1503001328

17

1503000624

16

XXXXXXXX

8.200,00

23.712,37

31.912,37

15/X/203275

15/X/203276

1503001328

18

1503000624

17

XXXXXXXX

224.181,86

-

224.181,86

15/X/203277

-

1503001328

19

-

-

XXXXXXXX

134.078,01

89.385,34

223.463,35

15/X/203344

15/X/203345

1503001328

20

1503000624

22

XXXXXXXX

230.646,93

145.431,29

376.078,22

15/X/203359

15/X/203360

1503001328

21

1503000624

23

XXXXXXXX

323.375,80

79.371,42

402.747,22

15/X/203278

15/X/203279

1503001328

22

1503000624

24

XXXXXXXX

547.807,20

365.204,80

913.012,00

15/X/203346

15/X/203348

1503001328

23

1503000624

25

XXXXXXXX

49.841,76

33.227,84

83.069,60

15/X/203349

15/X/203350

1503001328

24

1503000624

20

XXXXXXXX

273.405,95

120.000,00

393.405,95

15/X/203280

15/X/203281

1503001328

25

1503000624

59

XXXXXXXX

96.173,52

64.115,68

160.289,20

15/X/203351

15/X/203352

1503001328

26

1503000624

26

XXXXXXXX

-

29.472,32

29.472,32

-

15/X/203282

-

-

1503000624

27

XXXXXXXX

99.115,65

66.077,10

165.192,75

15/X/203353

15/X/203354

1503001328

27

1503000624

28

XXXXXXXX

168.379,53

-

168.379,53

15/X/203283

-

1503001328

28

-

-

XXXXXXXX

60.807,06

27.710,71

88.517,77

15/X/203284

15/X/203285

1503001328

29

1503000624

61

XXXXXXXX

51.364,36

34.242,91

85.607,27

15/X/203355

15/X/203356

1503001328

30

1503000624

62
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Ens
destinatari

Ajuntament d’
Olivella
Ajuntament d’
Òrrius
Ajuntament de
Pallejà
Ajuntament de
la Palma de
Cervelló
Ajuntament de
Piera
Ajuntament de
Polinyà
Ajuntament del
Pont de
Vilomara i
Rocafort
Ajuntament de
Pontons
Ajuntament de
Puig-reig
Ajuntament de
Rubí
Ajuntament de
Sallent
Ajuntament de
Sant Agustí de
Lluçanès
Ajuntament de
Sant Andreu
de Llavaneres
Ajuntament de
Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Fost de
Campsentelles

NIF

Import
Import
concedit €
concedit €
Línia suport a
Línia suport a
reactivació
ocupació local
econòmica
(Línia 1)
(Línia 2)

Import
concedit €
total

Codi XGL
Línia 1

Codi XGL
Línia 2

Op.
Comptable
Línia 1

Posició
Línia 1

Op.
Comptable
Línia 2

Posició
Línia 2

Aplicació
pressupostà
ria Línia 1

Aplicació
pressupostà
ria Línia 2

G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

72.720,60

14.000,00

86.720,60

15/X/203289

15/X/203290

1503001328

31

1503000624

63

XXXXXXXX

17.389,32

11.592,88

28.982,20

15/X/203357

15/X/203358

1503001328

32

1503000624

64

XXXXXXXX

197.431,92

-

197.431,92

15/X/203286

-

1503001328

33

-

-

XXXXXXXX

56.718,27

25.617,08

82.335,35

15/X/203287

15/X/203288

1503001328

34

1503000624

18

XXXXXXXX

218.361,22

145.574,14

363.935,36

15/X/203369

15/X/203370

1503001328

35

1503000624

29

XXXXXXXX

181.712,00

-

181.712,00

15/X/203291

-

1503001328

36

-

-

XXXXXXXX

53.764,72

35.843,15

89.607,87

15/X/203373

15/X/203374

1503001328

37

1503000624

60

XXXXXXXX

28.640,55

-

28.640,55

15/X/203292

-

1503001328

38

-

-

XXXXXXXX

54.009,50

36.006,33

90.015,83

15/X/203371

15/X/203372

1503001328

39

1503000624

30

XXXXXXXX

552.210,76

368.140,51

920.351,27

15/X/203411

15/X/203412

1503001328

40

1503000624

31

XXXXXXXX

101.645,84

67.763,89

169.409,73

15/X/203378

15/X/203379

1503001328

41

1503000624

32

XXXXXXXX

2.893,80

22.570,83

25.464,63

15/X/203293

15/X/203294

1503001328

42

1503000624

33

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

112.713,52

75.142,35

187.855,87

15/X/203382

15/X/203383

1503001328

43

1503000624

34

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

97.498,49

64.998,99

162.497,48

15/X/203384

15/X/203385

1503001328

44

1503000624

35

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

107.657,85

71.771,90

179.429,75

15/X/203386

15/X/203387

1503001328

45

1503000624

36

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
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Ens
destinatari

Ajuntament de
Sant Fruitós de
Bages
Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de
Sant Llorenç
d'Hortons
Ajuntament de
Sant Martí
d'Albars
Ajuntament de
Sant Martí de
Tous
Ajuntament de
Sant Mateu de
Bages
Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de
Sant Pere de
Torelló
Ajuntament de
Sant Quirze
Safaja
Ajuntament de
Sant Sadurní
d'Anoia
Ajuntament de
Santa Coloma
de Cervelló
Ajuntament de
Santa Eugènia
de Berga

NIF

Import
Import
concedit €
concedit €
Línia suport a
Línia suport a
reactivació
ocupació local
econòmica
(Línia 1)
(Línia 2)

Import
concedit €
total

Codi XGL
Línia 1

Codi XGL
Línia 2

Op.
Comptable
Línia 1

Posició
Línia 1

Op.
Comptable
Línia 2

Posició
Línia 2

Aplicació
pressupostà
ria Línia 1

Aplicació
pressupostà
ria Línia 2

XXXXXXXX

108.009,66

72.006,44

180.016,10

15/X/203388

15/X/203389

1503001328

46

1503000624

37

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

118.904,88

79.269,92

198.174,80

15/X/203415

15/X/203416

1503001328

47

1503000624

38

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

46.953,57

31.302,38

78.255,95

15/X/203413

15/X/203414

1503001328

48

1503000624

39

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

-

25.610,63

25.610,63

-

15/X/203296

-

-

1503000624

40

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

41.660,06

27.773,37

69.433,43

15/X/203390

15/X/203391

1503001328

49

1503000624

41

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

-

28.546,80

28.546,80

-

15/X/203295

-

-

1503000624

42

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

46.365,05

30.910,03

77.275,08

15/X/203392

15/X/203393

1503001328

50

1503000624

43

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

46.680,08

31.120,05

77.800,13

15/X/203394

15/X/203395

1503001328

51

1503000624

44

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

22.321,16

6.500,00

28.821,16

15/X/203297

15/X/203298

1503001328

52

1503000624

45

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

122.112,92

81.408,61

203.521,53

15/X/203396

15/X/203397

1503001328

53

1503000624

46

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

119.209,25

54.472,83

173.682,08

15/X/203300

15/X/203301

1503001328

54

1503000624

47

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

59.917,18

16.819,62

76.736,80

15/X/203303

15/X/203306

1503001328

55

1503000624

48

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
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Ens
destinatari

Ajuntament de
Santa Eulàlia
de Ronçana
Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui
Ajuntament de
Santa Maria de
Martorelles
Ajuntament de
Santa Maria de
Miralles
Ajuntament de
Sentmenat
Ajuntament de
Seva
Ajuntament de
Tagamanent
Ajuntament de
Talamanca
Ajuntament d’
Ullastrell
Ajuntament de
Vallbona
d'Anoia
Ajuntament de
Vallirana
Ajuntament de
Veciana
Ajuntament de
Vilalba
Sasserra

NIF

Import
Import
concedit €
concedit €
Línia suport a
Línia suport a
reactivació
ocupació local
econòmica
(Línia 1)
(Línia 2)

Import
concedit €
total

Codi XGL
Línia 1

Codi XGL
Línia 2

Op.
Comptable
Línia 1

Posició
Línia 1

Op.
Comptable
Línia 2

Posició
Línia 2

Aplicació
pressupostà
ria Línia 1

Aplicació
pressupostà
ria Línia 2

XXXXXXXX

102.545,85

68.363,90

170.909,75

15/X/203258

15/X/203257

1503001328

56

1503000624

49

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

152.728,48

51.818,99

204.547,47

15/X/203409

15/X/203410

1503001328

57

1503000624

50

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

30.595,86

-

30.595,86

15/X/203307

-

1503001328

58

-

-

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

-

25.852,30

25.852,30

-

15/X/203308

-

-

1503000624

51

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

110.377,06

73.584,70

183.961,76

15/X/203380

15/X/203381

1503001328

59

1503000624

52

XXXXXXXX

83.371,68

-

83.371,68

15/X/203310

-

1503001328

60

-

-

XXXXXXXX

27.022,50

-

27.022,50

15/X/203259

-

1503001328

61

-

-

XXXXXXXX

15.530,67

10.353,78

25.884,45

15/X/203398

15/X/203399

1503001328

62

1503000624

53

XXXXXXXX

45.121,36

30.080,91

75.202,27

15/X/203400

15/X/203401

1503001328

63

1503000624

65

G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

43.271,16

28.847,44

72.118,60

15/X/203402

15/X/203403

1503001328

64

1503000624

54

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

133.828,45

89.218,96

223.047,41

15/X/203404

15/X/203405

1503001328

65

1503000624

55

XXXXXXXX

15.518,67

10.345,78

25.864,45

15/X/203406

15/X/203407

1503001328

66

1503000624

56

G/30101/241
00/46242
G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
G/12200/942
10/46243

XXXXXXXX

16.800,00

12.685,55

29.485,55

15/X/203311

15/X/203312

1503001328

67

1503000624

57

G/30101/241
00/46242

G/12200/942
10/46243
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 10.764.663,53 € (deu milions
set-cents seixanta-quatre mil sis-cents seixanta-tres euros amb cinquanta-tres
cèntims) amb càrrec de les aplicacions següents del vigent pressupost corporatiu:
7.042.975,33 € (set milions quaranta-dos mil nou-cents setanta-cinc euros amb trentatres cèntims), amb càrrec de l’aplicació G/30101/24100/46242, i 3.721.688,20 € (tres
milions set-cents vint-i-un mil sis-cents vuitanta-vuit euros amb vint cèntims), amb
càrrec de l’aplicació G/12200/94210/46243, segons allò indicat a l’acord primer.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats.
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un
complement a l’ajut econòmic atorgat a favor de l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos en el marc del Programa complementari de finançament
de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2012-2013 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”, degut a un error en el seu càlcul inicial.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 24 de juliol de 2014, va
aprovar el Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs
2012-2013, amb la finalitat de contribuir al sosteniment de les llars d’infants de
titularitat municipal i, molt especialment, garantir la cobertura adequada dels costos de
funcionament d’aquests centres i contribuir al sosteniment de les seves places per al
curs 2012-2013 (AJG 375/14).
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 13 de novembre de 2014, va aprovar
la relació individualitzada dels ajuts concedits en el marc del referit Programa
complementari (AJG 617/14), entre els que es va incloure un ajut a l’Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos de 26.870,78 €.
La gerència de Serveis d’Educació ha elevat a la direcció de Serveis de Cooperació
Local informe en què proposa complementar l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos esmentat en el paràgraf anterior, pels motius que es
transcriuen a continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 13 de
novembre de 2014 (BOPB de 21.11.2014) la concessió definitiva dels ajuts atorgats en
el marc del “Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal per al curs 2012-13”, prèvia regularització dels concedits en el si de la línia
de suport “escolarització 0-3 anys”, del Programa complementari d’urgència social, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Un cop notificada la resolució als ens beneficiaris d’aquest ajut, l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos comunicà a la Diputació de Barcelona que les dades de
matriculació aportades per l’ajuntament en la sol·licitud a la subvenció d’aquest
programa complementari no eren les correctes, atès que per un error en la sol·licitud,
només s’havien aportat dades d’una escola enlloc de dues, que totalitzarien 116
alumnes corresponents a les dues escoles bressol del municipi (i que és la dada sobre
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la que es va atorgar l’ajut complementaria d’urgència social. D’aquesta forma, la
subvenció concedida per import de 26.870,78€ (codi XGL 14/X/113017), i que
complementava l’import de 53.629,22€ atorgat en el programa d’urgència social,
només contemplava l’ajut a un centre (Xiroi-Monjos), de 92 alumnes, deixant sense
ajut el centre Xiroi-Ràpita, de 24 alumnes, que sí havia estat objecte de subvenció en
la primera part de l’ajut. En sengles escrits rebuts en dates 23.12.2014 i 02.02.2015,
l’ajuntament sol·licita la correcció de l’error i una subvenció complementària.
Un cop recalculat l’import que resultaria en funció de les dades reclamades,
correspondria complementar a aquest ajuntament la diferència de 21.000.-€ com a
ajut pel curs 2012-2013.”
En vista dels fets i consideracions exposats, cal promoure l’aprovació de l’increment de
l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos en el marc del Programa
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs
2012-2013.
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data
8 de gener de 2015, modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13
de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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’increment de l’ajut que s’indica a continuació, aprovat per acord
de Junta de Govern de Diputació de Barcelona en data 13 de novembre de 2014, en el
marc del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal per al curs 2012-2013, atès que l’ajut que es va concedit va ser inferior al
que correspondria en aplicació dels criteris de distribució establerts.
Ens destinatari

Codi XGL

Import aprovat
13/11/14 (€)

Import
complementari (€)

Import total
(€)

Ajuntament de
Santa Margarida
i els Monjos

14/X/113017

26.870,78

21.000,00

47.870,78

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 21.000 € (vint-i-un mil euros),
amb càrrec a l’aplicació G/60500/32000/46284 del vigent pressupost corporatiu.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ens afectat.
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un
complement l’ajut econòmic atorgat a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en
el marc del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de
titularitat municipal per al curs 2013-2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, degut a un error en el seu càlcul inicial.- La Junta, de conformitat amb
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la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 d’octubre de 2014,
va aprovar el Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs
2013-2014, amb la finalitat de contribuir al sosteniment de les llars d’infants de
titularitat municipal i, molt especialment, garantir la cobertura adequada dels costos de
funcionament d’aquests centres i contribuir al sosteniment de les seves places per al
curs 2013-2014 (AJG 504/14).
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar
la relació individualitzada dels ajuts concedits en el marc del referit Programa
complementari (AJG 734/14), entre els que es va incloure un ajut a l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès de 131.600,57 €.
Amb posterioritat, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 29 de gener de
2015, va aprovar complementar la relació dels ajuts concedits en el marc del
Programa, amb l’objectiu d’assolir l'import de 875 € per alumne matriculat i equivalent
del curs 2013-2014, import que s’havia establert com a topall en la normativa
reguladora (AJG 21/15). En aquesta relació es va incrementar l’ajut atorgat a
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en 77.524,43 €.
La gerència de Serveis d’Educació ha elevat a la direcció de Serveis de Cooperació
Local informe en què proposa complementar l’ajut atorgat a l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès en el marc del Programa complementari de finançament de les
llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2013-2014, pels motius que es
transcriuen a continuació:
“L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va comunicar a la Diputació de Barcelona en
data 21.01.2015 que les dades de matriculació aportades per l’ajuntament en el marc
de la primera part del “Programa complementari de finançament de les llars d’infants
de titularitat municipal per al curs 2013-14”, convocatòria resolta per la Junta de
Govern el 18 de desembre de 2014, eren inferiors a les reals i no havien estat
correctes degut a un error material, fet que els va suposar l’atorgament d’una
subvenció per import de 131.600,57€ (codi XGL 14/X/113546) corresponent a 239
matrícules enlloc de a les 278 corresponents dels 3 centres del municipi. D’acord amb
això hagués pertocat una subvenció de 153.075,14€ en aquesta primera resolució, per
tant, una diferència de 21.474,57.-€
Seguidament, la Junta de Govern de data 29 de gener aprovà complementar la relació
d’ajuts corresponents i la regularització dels ajuts atorgats en el marc del “Programa
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs
2013-14”, mitjançant un fons de prestació complementari a l’aprovat el 18 de
desembre. Atès que aquesta Gerència no va ser coneixedora amb l’antelació suficient
de l’error en les dades de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, la regularització
d’ajuts també es va realitzar sobre la mateixa base de dades incorrectes amb què es
va atorgar el primer ajut, raó per la qual procediria ara una subsanació de l’import
concedit.
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Un cop recalculat l’import que resultaria en funció de les noves dades aportades,
hagués procedit una subvenció, en aquesta segona part de l’ajut, per import
90.174,86€, enlloc dels 77.524,43€, de forma que correspondria atorgar una subvenció
suplementària de 12.650.43.-€. En aquest sentit, es fa necessari procedir a una
regularització global dels dos ajuts concedits a l’ajuntament de Cerdanyola, concedint
una subvenció addicional a aquest ajuntament de 34.125.-€”.
En vista dels fets i consideracions exposats, cal promoure l’aprovació de l’increment de
l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en el marc del Programa
complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs
2013-2014.
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data
8 de gener de 2015, modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13
de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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’increment de l’ajut que s’indica a continuació, aprovat per acord
de Junta de Govern de Diputació de Barcelona en data de 18 de desembre de 2014 i
incrementat per acord de Junta de Govern de Diputació de 29 de gener de 2015, en el
marc del Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat
municipal per al curs 2013-2014, atès que l’ajut concedit va ser inferior al que
correspondria en aplicació dels criteris de distribució establerts.
Ens
destinatari

Codi XGL

Import aprovat
18/12/14 (€)

Import de
l’increment
29/01/15 (€)

Ajuntament
de
Cerdanyola
del Vallès

14/X/113546

131.600,57

77.524,43

Import
Import total (€)
complementari (€)

34.125,00

243.250,00

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 34.125 € (trenta-quatre mil cent
vint-i-cinc euros), amb càrrec a l’aplicació G/60500/32000/46284 del vigent pressupost
corporatiu.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ens afectat.
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Programa
complementari de garantia de la cohesió social, en el marc del “Pla Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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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
també 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 els Programes complementaris com un dels instruments
que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de serveis, preveuen i
orienten el funcionament del sistema de cooperació econòmica de la Diputació de
Barcelona 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 aquells instruments específics de concertació elaborats de forma contingent per
tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació
de Barcelona i, de manera especial, per pal·liar els efectes davant de situacions
imprevistes o que requereixin d’una actuació específica per part d’aquesta Corporació.
La crisi financera i econòmica que, des de l’any 2008, ha afectat les economies
europees ha comportat que determinades problemàtiques socials i antics factors de
vulnerabilitat, els quals podien conduir a situacions de risc i exclusió social, s’hagin
generalitzat i, fins i tot, ampliat. En efecte, la crisi financera i econòmica ha posat de
manifest nous riscos de vulnerabilitat i d’exclusió social. Tant és així que la infància i la
transició a l’edat adulta han esdevingut etapes d’alt risc d’exclusió social i ha arribat un
moment en el que la pobresa econòmica ja no es pot associar només a la inactivitat
laboral, sinó que cada vegada més s’aprecien aquestes situacions de pobresa fins i tot
en la pròpia població treballadora.
Si a aquesta circumstància li afegim un increment considerable i generalitzat de la taxa
d’atur, les conseqüències són veritablement preocupants. En aquest sentit, es
constaten valors elevats en els indicadors de pobresa, d’atur i de contractació
temporal. No només s’aprecia un increment de la taxa d’atur, sinó també un augment
del nombre de desocupats de llarga durada i del nombre de llars sense persones
ocupades.
També cal tenir en compte els canvis que s’han esdevingut en l’estructura tradicional
de la família, els quals han fet emergir noves formes d’organització familiar, com són
les famílies monoparentals o les persones grans que viuen soles. Aquestes noves
formes d’organització familiar poden contribuir a la progressiva pèrdua de vincles i de
relacions socials, i al risc de l’exclusió social.
Per últim, en aquest escenari també són de gran rellevància les situacions de
discapacitat i de dependència que requereixen de la prestació d’assistència al
col·lectiu de persones que no poden valer-se per si mateixes. En qualsevol cas, la
prestació d’una assistència adequada a les persones dependents esdevé fonamental
per evitar el debilitament de les relacions comunitàries i l’aparició de restriccions en
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l’exercici dels seus drets com a ciutadans. Amb tot, cal articular mecanismes adequats
per protegir-les de les situacions de risc d’exclusió i de vulnerabilitat social.
Si bé la crisi no ha fet emergir problemàtiques noves, atès que els processos
d’exclusió social no són un fenomen nou en les nostres societats, sinó que s’expliquen
per canvis estructurals d’ordre econòmic, social i cultural divers, sí que ha fet que les
problemàtiques ja existents s’expandissin cap a sectors de la població que gaudien
d’un cert benestar, com és el cas de les classes mitjanes, provocant una forta
demanda de serveis socials i l’augment de població en risc d’exclusió social
Tots aquests efectes que la crisi econòmica i financera està provocant sobre la qualitat
de vida de les persones als nostres pobles i ciutats requereixen de les administracions
públiques i, en particular, de la Diputació de Barcelona, una resposta que permeti
garantir la cohesió i integració social i, com a mínim, el manteniment de la qualitat de
vida de les persones.
En aquests termes, la cohesió social i la lluita contra la pobresa han constituït els eixos
centrals de l’actuació de la Diputació de Barcelona en aquest Mandat en el
desplegament de polítiques i accions en matèria de serveis socials, tot a efectes de la
consecució efectiva de la regeneració del sistema socio-econòmic del nostre país.
Aquest desenvolupament s’ha dut a terme mitjançant la configuració de polítiques
públiques adreçades a atendre específicament les demandes i necessitats socials de
les persones i de les famílies, però també articulant els mecanismes de cooperació i
suport necessaris per tal que, a través dels governs locals, la Diputació pogués
estendre i fer arribar la seva acció fins a les persones, en tant que principi i fi de tota
actuació pública.
En vista de l’exposat, i en un context canviant de dificultats creixents per als governs
locals, un dels instruments de concertació que s’ha emprat per a garantir un suport
adequat al conjunt de la demarcació, i que contempla el Protocol General del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, és el Programa Complementari. En aquest
sentit, en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals” fins a la data s’han aprovat
successius Programes complementaris de finançament de les llars d’infants municipals
i un Programa complementari de vocació més generalista però que va tenir un gran
impacte: el Programa complementari d’urgència social, que, aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 7 de novembre de 2013 (publicat,
en la seva versió definitiva, en el BOPB de 27 de desembre de 2013), dotat amb un
total de 30.000.000 d’euros, va ser elaborat de la mà de la Coordinació de l’Àrea
d’atenció a les persones i de la Coordinació de Concertació i Assistència local amb la
voluntat última de garantir la inclusió social i la qualitat de vida dels col·lectius més
vulnerables.
Amb aquesta experiència prèvia i en vista del context actual, partint dels articles 31 i
36 en relació amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i dels articles 91 a 93 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
relació amb l’article 66 del mateix cos legal, que estableixen la competència de les
diputacions provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
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municipis, la Diputació de Barcelona promou el present Programa complementari de
garantia de la cohesió social, en consonància amb els preceptes de la Llei 13/2006, de
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, amb la voluntat de donar
cobertura a aquelles situacions en les que, havent constat l’existència de greu risc
d’exclusió social, es considera necessari conferir suport econòmic als governs locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, tant municipis com consells
comarcals. Aquesta cooperació amb els governs locals es duu a terme tot coordinant
les diferents iniciatives impulsades des d’altres administracions per garantir l’adequada
prestació dels serveis socials bàsics amb eficàcia, eficiència, objectivitat i igualtat,
evitant duplicitats i actuant des de la proximitat i amb ple respecte tant del principi de
lleialtat institucional com, en primer terme, de l’autonomia local.
Amb tot, el present Programa complementari de garantia de la cohesió social (en
endavant, “Programa complementari”) es caracteritza pel seu enfocament vers les
persones i les famílies i es basa en el suport a la prestació de serveis socials bàsics i
en la gestió de prestacions socials amb rellevància manifesta per la qualitat de vida de
les persones, però des d’una òptica flexible, modulable en raó de la multiforme realitat
dels ajuntaments i dels consells comarcals de la nostra demarcació.
En efecte, són destinataris dels ajuts previstos en el marc del present Programa
complementari de garantia de la cohesió social els ajuntaments i els consells
comarcals de la demarcació territorial de Barcelona. No es preveu com a destinatària
dels ajuts la ciutat de Barcelona, atès el règim especial de caràcter convencional i
bilateral de què gaudeix en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015”, tot
d’acord amb la disposició addicional 6a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, en relació amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la
Carta municipal de Barcelona, modificada parcialment per la Llei 18/2014, del 23 de
desembre, i la Llei 1/2006, de 13 de març, mitjançant la qual es regula el règim
especial del municipi de Barcelona.
Vist l’informe emès per la Direcció de Serveis de Cooperació Local, relativa a la
distribució dels ajuts, d’acord amb l’establert en l’article 8 del règim de concertació del
present Programa complementari, que forma part del seu expedient.
Atès que la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, preveu que les subvencions que integren plans o instruments
similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i cooperació
municipal es regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació supletòria
les disposicions de la citada Llei 38/2003, així com les de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord de 30
d’octubre de 2008 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, de 15-01-09).
Per tot l’exposat procedeix aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, el present “Programa complementari de garantia de la cohesió social”, així
com també el seu règim de concertació i la resolució de concessió d’ajuts
corresponent.
Vist l'apartat 12.2.a) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
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modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el
“Programa complementari de garantia de la cohesió social”.
Segon.- APROVAR el règim de concertació del “Programa complementari de garantia
de la cohesió social” i disposar que aquest règim esdevé la normativa aplicable pel que
fa a l’atorgament i execució dels ajuts que, en el marc del mateix, es concedeixin:
“Règim de concertació aplicable al Programa complementari de garantia de la
cohesió social
Article 1. Objecte
L’objecte de la present regulació és definir les condicions específiques de concessió i
gestió dels ajuts destinats als governs locals de la demarcació de Barcelona que es
deriven del present Programa complementari de garantia de la cohesió social (en
endavant, “Programa complementari”). Així mateix, la finalitat última d’aquest
Programa complementari és contribuir a garantir la cohesió social, la prestació
adequada dels serveis socials, la promoció de la reinserció social de les persones i
donar resposta a les situacions de risc d’exclusió social, en molts casos agreujades a
conseqüència de la conjuntura econòmica actual.
Article 2. Destinataris dels ajuts
Ostenten la condició de destinataris els municipis de la demarcació de Barcelona,
excepte la ciutat de Barcelona, i els consells comarcals de la pròpia demarcació.
Article 3. Reconeixement específic als consells comarcals
En el marc del present Programa complementari s’efectua un reconeixement específic
als consells comarcals que implica:
a. Consideració als consells comarcals com a ens destinataris del present
Programa complementari als efectes de contribuir al finançament d’aquelles
actuacions que, considerades despesa elegible en els termes d’aquest règim
de concertació, responguin a l’exercici de competències atribuïdes per
disposició legal o en virtut d’una delegació.
b. Sens perjudici de la seva consideració com a destinataris, es reconeix als
consells comarcals la possibilitat d’esdevenir ens executors per delegació
expressa dels municipis destinataris dels ajuts, en tractar-se d’ens adherits al
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
c. Previsió d’una dotació pressupostària específica i diferenciada, respecte de la
reconeguda per als municipis, adreçada als consells comarcals de la
demarcació en tant que destinataris del present Programa complementari.
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d. Reconeixement als consells comarcals del dret a percebre una bestreta
corresponent al 100% de l’import atorgat una vegada formalitzada en temps i
forma l’acceptació dels ajuts.
Article 4. Despesa elegible
1. Seran elegibles, amb caràcter general, les despeses vinculades directament amb
l’objecte dels ajuts concedits en el marc d’aquest règim de concertació
corresponents als capítols 1 “despeses de personal”, 2 “despeses corrents en béns
i serveis” i 4 “transferències corrents” dels Pressupostos de despesa de les
corporacions locals que es corresponguin amb algun dels serveis o activitats
inclosos en els àmbits següents:
a. Cobertura de les necessitats socials bàsiques:
- Ajuts per a subministraments bàsics.
- Ajuts relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual.
- Ajuts per a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament
o altra causa major i per a l’allotjament temporal.
- Ajuts per a l’alimentació i necessitats bàsiques de subsistència.
- Ajuts per a l’alimentació infantil, higiene i lactància.
- Ajuts per a roba i calçat.
- Ajuts per a combatre la pobresa energètica, determinada en funció dels
criteris tècnics dels serveis socials i de forma coordinada amb altres
programes que estiguin desenvolupant altres institucions públiques.
b. Reforç dels equips professionals de serveis socials:
- Ajuts destinats al pagament dels professionals i tècnics dels equips
professionals de serveis socials dels governs locals.
c. Atenció a situacions urgents i/o de greu necessitat social:
- Ajuts per a l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitat, determinades
en funció dels criteris tècnics de serveis socials.
d. Suport per a la garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del
transport adaptat:
- Ajuts per al pagament de serveis d'atenció domiciliària (SAD).
- Ajuts per al pagament del transport adaptat.
e. Qualsevol altra actuació anàloga que tingui com a causa o finalitat la realització
d’un servei o la prestació d’una activitat vinculada a la garantia de la cohesió
social, a la prestació de serveis socials, a la promoció de la reinserció social de
les persones o a l’atenció en casos de risc d’exclusió social, entre d’altres
pròpies de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones.
2. Els ajuts atorgats als ens locals destinataris en el marc d’aquest Programa
complementari també es podran afectar al pagament de subvencions o suports en
favor de les persones físiques o jurídiques que en resultin beneficiàries, de
conformitat amb les bases que cada ens destinatari pugui aprovar en exercici de la
seva potestat normativa i en el marc de l’autonomia local, sempre de conformitat
amb l’establert en el present règim de concertació.
3. També seran elegibles, fins a un 5% de les despeses directes justificades, les
despeses indirectes següents:
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a. Despeses generals referides a subministraments, neteja, material d’oficina i
assegurances.
b. Aquelles altres despeses que, no sent conseqüència directa de la realització de
les actuacions que són objecte d’ajut, mantinguin una vinculació indirecta amb
les mateixes.
4. No seran elegibles les despeses derivades de la creació d’equipaments i
infraestructures, de la creació i adquisició de béns de naturalesa inventariable o
d’altres despeses que siguin amortitzables.
5. En els ajuts per a l’alimentació es podrà utilitzar l’instrument de la targeta moneder
d’impacte social que la Diputació de Barcelona posa al servei dels ens locals,
instrument que ha estat creat a través del Programa “Targeta moneder d’impacte
social”, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de
gener de 2015.
6. En virtut del tractament conferit als municipis de fins a 1.000 habitants en el marc
de la Línia específica de suport al petit municipi, aprovada per Decret del President
6214/2014, de 15 de juliol, es reconeix expressament a aquests municipis la
possibilitat de justificar, en cas que no puguin acreditar la realització de despeses
relatives a les actuacions descrites en el present article, qualsevol altra de tipus
social, acreditant-ho degudament en el moment de justificar les despeses.
Article 5. Obligacions dels ens destinataris
1. Els destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es
comprometen, amb caràcter general, a observar les determinacions del present
règim de concertació, a executar les activitats de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com també a presentar
la corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les següents
obligacions:
a. L’ens destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació, verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de
la Diputació de Barcelona o el centre gestor de l’ajut i a aportar tota la
informació que els sigui requerida en relació amb l’ajut concedit.
b. Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de
la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per la correcta aplicació de
l’esmentada marca cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació de Barcelona.
c. Els consells comarcals de la demarcació de Barcelona i els ajuntaments de la
seva base territorial que siguin destinataris dels ajuts establiran canals de
comunicació i de col·laboració mútua per tal d’evitar duplicitats en la tramitació i
concessió d’ajuts per aquests serveis.
d. Els documents 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.
e. Els ens destinataris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat prèviament.
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f. Els destinataris hauran de respectar les obligacions en matèria de protecció de
dades establertes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció
de dades de caràcter personal, així com a la resta de normativa concordant
aplicable, havent d’observar també les obligacions que, en aquesta mateixa
matèria, es recullen a l’art.19 d’aquest règim de concertació.
g. Els ens locals destinataris hauran d’observar les previsions previstes a l’art. 9
d’aquest règim en relació amb la compatibilitat dels ajuts atorgats i amb la
inexistència de sobrefinançament.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada
cas, corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
Article 6. Criteris per a l’adjudicació de prestacions econòmiques per part dels
ens destinataris
1. L’adjudicació de subvencions o prestacions econòmiques a tercers amb càrrec als
ajuts atorgats per part de la Diputació de Barcelona als ens destinataris d’aquest
Programa complementari estarà regulada per la normativa municipal aprovada a
tal efecte.
2. Aquells municipis que no comptin amb una regulació de la concessió poden
disposar, com a instrument orientador, del “Reglament municipal tipus regulador de
prestacions econòmiques de caràcter social”, aprovat el 13 de juliol de 2010 per la
Presidència de la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona el 6 d’agost del 2010. Igualment, està disponible a l’adreça:
www.diba.cat/benestar.
Article 7. Quantia màxima dels ajuts
L’import total amb què es doten els ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest
Programa complementari és de VINT-I-CINC MILIONS D’EUROS (25.000.000
d’euros), dels quals, 21.000.000 euros corresponen als municipis de la demarcació,
llevat de l’Ajuntament de Barcelona, i 4.000.000 euros corresponen als consells
comarcals de la demarcació
Article 8. Procediment de concessió dels ajuts i criteris de distribució
1. L’atorgament dels ajuts es durà a terme per procediment de concessió directa
atesa la seva consideració com a fons de prestació, de conformitat amb la clàusula
12.3.b) del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. Tots els ens destinataris dels ajuts concedits en el marc d’aquest Programa
complementari compten amb una aportació econòmica determinada en funció de
la ràtio de distribució aplicada en cada cas i amb un import mínim garantit de
10.000,00 euros en el cas dels municipis i 181.818,18 euros en el cas dels
Consells comarcals.
3. Per a la concreció de l’aportació que correspon percebre a cada ens destinatari
s’han emprat un seguit d’indicadors que permeten obtenir, per a cadascun d’ells,
una aportació econòmica global corresponent als objectius del present Programa
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complementari i respectuosa amb el principi d’autonomia local en la gestió i
determinació del destí dels ajuts concedits. Els indicadors emprats per a la
determinació dels imports de referència són els que es detallen a continuació:
a. Municipis. Tenint en compte la població (INE 2014) s’assigna:
-

Un import fix en funció del tram de població al que pertany el municipi.

Tram de població
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

Import

Fins a 1.000 habitants
10.000,00
De 1.001 a 5.000 habitants
20.000,00
De 5.001 a 20.000 habitants
50.000,00
De 20.001 a 50.000 habitants 125.000,00
De 50.001 a 75.000 habitants 165.000,00
Més de 75.000 habitants
350.000,00

Un import variable resultant de ponderar l’import disponible de la dotació
pel percentatge d’habitants del municipi vers la població total de la
demarcació.

b. Consells comarcals. La dotació total és l’agregació de tres imports resultant de:
-

Un import fix de 181.818,18 euros per cada consell comarcal.

-

Un import variable resultant de ponderar 1.000.000 euros pel percentatge
de municipis de la comarca respecte els 310 municipis de la demarcació.

Consell Comarcal
Consell
Consell
Consell
Consell
Consell
Consell
Consell
Consell
Consell
Consell
Consell

-

Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal
Comarcal

de l'Alt Penedès
de l'Anoia
del Bages
del Baix Llobregat
del Barcelonès
del Berguedà
del Garraf
del Maresme
d'Osona
del Vallès Occidental
del Vallès Oriental

Municipis
27
33
35
30
5
30
6
30
48
23
43

Un import variable resultant de ponderar l’invers de la densitat de població
de la comarca (1 / [població 2014 / extensió en km2]) sobre una dotació
d’1.000.000,00 euros.

4. Els imports sobrants que resultin d’ajuts no acceptats o que es derivin de
renúncies expresses i/o de reduccions es redistribuiran entre tots els destinataris
en proporció a la quantitat atorgada si l’import total supera el 5% de la mateixa.
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Article 9. Compatibilitat dels ajuts i inexistència de sobrefinançament
1. Els ajuts atorgats en el marc del present Programa complementari són compatibles
amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit per la Diputació de Barcelona o altres
administracions i ens públics o privats, sempre i quan no es produeixi, en cap cas, el
sobrefinançament de l’actuació i no s’estiguin finançant les mateixes despeses. En
aquest sentit, 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.
2. En el moment de presentar les corresponents justificacions de despesa s’inclourà
una declaració expressa en el sentit exposat en els apartats precedents.
Article 10. Centre gestor responsable de la gestió
1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de gestionar i fer el
seguiment dels ajuts atorgats per via d’aquest Programa complementari, així com
del seguiment de la completa i correcta presentació de les justificacions, és la
Gerència de Serveis de Benestar Social adscrita a la Coordinació de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
2. Per tal d’assegurar la destinació dels ajuts concedits a les finalitats previstes en
aquest règim de concertació s’establiran indicadors de seguiment per cada un
dels objectes dels ajuts concedits.
Article 11. Resolució de concessió i acceptació dels ajuts
1. La resolució de concessió dels ajuts s’efectua en el mateix acte que aprova aquest
Programa complementari i la seva regulació, d’acord amb els criteris establerts a
l’article 8. Aquest acte es notificarà als ens locals destinataris, de manera
individualitzada, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la data de la seva aprovació.
2. Per tal que la concessió dels recursos econòmics es faci efectiva, es requereix que
els ens destinataris formulin de manera expressa la seva acceptació dels fons
concedits, com a màxim, el 30 d’abril de 2015 mitjançant la realització del tràmit
d’acceptació “P300” disponible al “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions”, a l'espai corresponent de la ”Xarxa de Governs Locals 20122015” de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.
3. L’acceptació dels ajuts, que podrà ser total o parcial, comportarà la seva
conformitat amb tots els termes i condicions establerts en aquest règim de
concertació.
4. Els consells comarcals, quan actuïn com a destinataris dels ajuts, assenyalaran el
títol en virtut del qual són competents per executar les actuacions que són objecte
de suport en el marc dels àmbits assenyalats en el present Programa
complementari. Així mateix, especificaran si actuen a l’empara de competències
atribuïdes per llei o si ho fan en virtut d’una delegació prèvia. En aquest darrer cas,
especificaran l’òrgan i la data de la seva aprovació, amb indicació expressa de la
vigència de l’acord o conveni de delegació, i amb identificació de l’ens delegant.
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5. Si l’execució dels ajuts es preveu dur a terme per mitjà de delegació o encàrrec en
favor d’un altre ens destinatari en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, o bé en favor d’un ens instrumental o integrat en el sector públic del
destinatari, així com també en cas que s’opti per l’execució conjunta, caldrà fer
constar aquesta circumstància en el moment de presentar el formulari
d’acceptació. A més, serà necessari assenyalar expressament que els ens en
favor dels quals s’ha efectuat l’encàrrec o la delegació són ens instrumentals de
l’ens destinatari o integrants del seu sector públic. En cas de formalitzar-se una
delegació en favor d’altres ens que tinguin la consideració de destinataris en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-21015”, caldrà deixar constància de
l’existència d’un acord de delegació expressa assenyalant l’òrgan i la data de la
seva aprovació, amb indicació expressa la vigència de l’acord o conveni de
delegació, i amb identificació de l’ens delegant.
6. Transcorregut el termini fixat a l’apartat 2, el centre gestor podrà requerir la
presentació o, si s’escau, l’esmena de l’acceptació als efectes de garantir que
s’ajusta a l’establert en el present règim de concertació, habilitant un nou termini
de deu dies hàbils, a partir de la seva notificació, per a la subsanació dels defectes
detectats.
7. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin esmenat els
defectes notificats, es considerarà que l’ens destinatari ha renunciat a la percepció
dels imports que no hagin estat degudament acceptats. En aquest cas, es procedirà
a la revocació i/o a la reducció de l’ajut atorgat en els termes de l’art. 17.
Article 12. Pagament als ens destinataris i bestreta
1. El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es farà efectiu un cop
acceptats expressament els ajuts, mitjançant el tràmit “P300” d’acceptació d’ajut,
d’acord amb les previsions de l’article anterior, i en els termes que s’exposen a
continuació:
a. Un únic pagament anticipat del 100% de l’import concedit als ajuntaments
menors de 1.000 habitants i als consells comarcals.
b. Un primer pagament del 60% de l’import concedit a la resta d’ajuntaments.
El pagament del 40% restant s’efectuarà d'un sol cop prèvia justificació del
total de l'ajut concedit. Alternativament es podrà pagar fraccionadament
prèvia la presentació de justificacions parcials, en el benentès que la
primera justificació parcial haurà de ser d'import superior a l'avançat, tot
efectuant-se aquest pagament per l'import justificat en escreix, i els
posteriors per l'import efectivament justificat.
2. L'avançament del pagament es justifica, en el cas dels municipis de fins a 20.000
habitants i dels consells comarcals, en la necessitat de conferir liquiditat suficient a
aquests ens locals i de contribuir a donar la cobertura adequada a necessitats
sobrevingudes a l’hora d’executar les despeses objecte del present Programa.
Article 13. Execució
1. El període d’execució de les actuacions objecte de suport es correspondrà amb el
comprès entre l’1 de gener del 2015 i el 31 desembre del 2015.
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2. Els ens destinataris podran executar les actuacions que són objecte de suport en el
marc d’aquest Programa complementari en base a alguna de les modalitats
següents:
a. Pel propi ens destinatari.
b. Mitjançant la realització d’un encàrrec d’execució en favor d’altres ens
instrumentals o dependents que s’integrin en el sector públic del destinatari.
c. Mitjançant la formalització d’una delegació en favor d’altres ens locals que
ostentin la condició de destinataris en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
d. Mitjançant l’execució conjunta d’actuacions, especialment en el cas dels
municipis de fins a 1.000 habitants, sense que aquesta menció expressa suposi
un impediment a què la resta de destinataris del Programa puguin acollir-se a
aquesta modalitat d’execució.
3. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar o delegar l’execució d’actuacions en
els termes previstos, la justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’ens
destinatari de l’ajut.
Article 14. Justificació
1. Els destinataris disposaran, com a màxim, fins el 31 de març de 2016 per presentar
la justificació de les actuacions objecte de suport mitjançant la realització del tràmit
”P400”, de justificació de despeses, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en
el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai de la
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, presentant la documentació corresponent a
través del Registre General de la Diputació de Barcelona.
2. Les justificacions de despesa podran referir-se a la totalitat de l’ajut, o bé, a una
part del mateix. En cas de justificacions parcials es podran presentar fins a cobrir la
totalitat de l’import atorgat a l’ens destinatari, en els termes previstos en aquest
règim de concertació.
3. 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.
4. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a favor
de l’ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de conformitat
d’una justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre gestor de la
Diputació, si s’escau, es posarà en contacte amb l’ens destinatari per tal que aquest
pugui esmenar la justificació mitjançant escrit en el que determinarà els motius de la
no conformitat.
5. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost
de realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari 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, amb la conseqüent
obligació de reintegrament d’aquesta part, en casos de pagament avançat.
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6. Els ens instrumentals o dependents de l’ens destinatari en favor dels quals hagi
encarregat l’execució de les actuacions objecte de finançament en el marc d’aquest
Programa complementari poden executar i aprovar les despeses corresponents als
ajuts atorgats sempre i quan s’acreditin, en el moment de justificar les despeses,
que s’integren en el sector públic de l’ens destinatari dels ajuts i, en particular, la
concurrència d’alguna de les circumstàncies següents:
a. Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una aportació
majoritària, directa o indirecta, de l’ens del que depèn, o bé,
b. Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de l’ens
destinatari del que depèn, o bé,
c. Que en l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament
membres de l’ens destinatari del que depèn.
7. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens destinataris es
justificaran, amb caràcter general, com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació
de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens
executor.
c. 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.
d. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor.
Article 15. Modificacions de la resolució
1. Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats expressament en el termini
establert en aquest règim de concertació i aquells ajuts als quals s’hagi renunciat
posteriorment de manera expressa podran ser utilitzats per a complementar
proporcionalment els ajuts de la resta d’ens destinataris.
2.

Correspon al Diputat delegat per a la Cooperació Local l’aprovació de qualsevol
modificació dels ajuts atorgats, així com també, de la redistribució dels imports
que resultin d’ajuts no acceptats, de renúncies expresses i/o de reduccions, en els
termes previstos en aquest règim de concertació.

Article 16. Liquidació del Programa
1. Transcorregut el termini màxim de justificació d’aquest Programa complementari,
s’aprovarà la seva liquidació provisional, mitjançant la qual 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.

L’habilitació del termini esmentat, una vegada transcorreguda la data màxima de
justificació prevista fins al 31 de març de 2016, correspondrà a la Gerència de
Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona.
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3.

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.

4.

En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, es sol·licitarà el reintegrament
dels 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 destinatari dels ajuts, s’efectuï la compensació dels imports.

Article 17. Revocació, reintegrament i reducció dels imports abonats per la
Diputació
1. Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, el
reintegrament de les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de
Barcelona, sens perjudici de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els supòsits
següents:
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes a
l’article 6 i concordants d’aquest règim de concertació.
b. Manca d’execució de les actuacions que han estat objecte de finançament, un
cop esgotats els terminis per la justificació de les despeses.
c. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports
corresponents a les quantitats avançades per la Diputació, una vegada esgotat
el termini per la justificació de despeses.
2. Quan la revocació de l’ajut concedit impliqui el reintegrament de quantitats
abonades anticipadament, es podrà procedir a la compensació de deutes amb la
Diputació de Barcelona.
3. La reducció o ajust a la baixa dels imports abonats per la Diputació es durà a terme
de conformitat amb allò estipulat en els articles anteriors d’aquest règim de
concertació i podrà donar lloc al reintegrament dels imports satisfets prèviament.
Article 18. 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. L’aprovació de la
pròrroga es realitzarà abans que transcorrin els terminis d’execució i/o justificació
inicials. Transcorregut els terminis màxims anteriors, la sol·licitud s’haurà de
considerar desestimada.
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 l’1 de
desembre de 2015.

62/196

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.

Article 19. Protecció de dades personals
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’art. 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. Els ens locals destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la
despesa en els termes previstos en el present règim de concertació, tot fent cessió
de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’ajut
concedit.
3. Els destinataris tindran a disposició de la Diputació els documents originals
necessaris per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es consideri necessari
ampliar la informació de la justificació de la despesa.
4. En qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el principi de
qualitat de les dades i no seran excessives per al compliment de la finalitat de
seguiment i control de l’ajut.
5. Les dades personals facilitades pels ens locals beneficiaris a la Diputació de
Barcelona no seran incloses en cap fitxer ni seran objecte de tractament, constituint
únicament el suport documental de les justificacions de despeses derivades dels
ajuts concedits.
Article 20. Publicitat
Es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la relació total d’ajuts
atorgats, amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, l’ens destinatari,
la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la data de
resolució.
Article 21. Seguiment del programa
La Gerència de Serveis de Benestar Social, com a centre gestor del present Programa
complementari, remetrà informació sobre la gestió i execució dels ajuts conferits, amb
la periodicitat i en els termes que a l’efecte es convinguin, a la Direcció de Serveis de
Cooperació Local per tal d’efectuar el tractament que s’estimi convenient respecte de
les dades i la informació que s’hi contingui, tot en garantia del principi de
transparència.
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Article 22. Règim jurídic aplicable
1. El present règim de concertació es dicta en desplegament de les previsions del
Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
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.
- 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 legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’organització comarcal 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.
- 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.
- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya.
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
- 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.
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
- 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, el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Barcelona, aprovada definitivament per acord de Ple de la Diputació de
Barcelona de 30 d’octubre de 2008 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
núm. 13, de 15 de gener de 2009).
-

Tercer.- APROVAR la concessió d’ajuts en el marc del “Programa complementari de
garantia de la cohesió social”, d’acord amb la distribució i els imports màxims que, per
cada destinatari, es preveuen a continuació:
Ens
Abrera
Aguilar de Segarra
Aiguafreda
Alella
Alpens
Ametlla del Vallès, L'
Arenys de Mar

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Codi Xarxa Població
15/X/208975
12.125
15/X/208974
251
15/X/208973
2.498
15/X/208972
9.651
15/X/208971
300
15/X/208970
8.283
15/X/208969
15.307
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Total
68.644,82
10.385,97
23.841,22
64.840,51
10.461,32
62.736,91
73.537,83
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Ens
Arenys de Munt
Argençola
Argentona
Artés
Avià
Avinyó
Avinyonet del Penedès
Badalona
Badia del Vallès
Bagà
Balenyà
Balsareny
Barberà del Vallès
Begues
Bellprat
Berga
Bigues i Riells
Borredà
Bruc, El
Brull, El
Cabanyes, Les
Cabrera d'Anoia
Cabrera de Mar
Cabrils
Calaf
Calders
Caldes de Montbui
Caldes d'Estrac
Calella
Calldetenes
Callús
Calonge de Segarra
Campins
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Canyelles
Capellades
Capolat
Cardedeu
Cardona
Carme
Casserres
Castell de l'Areny
Castellar de n'Hug
Castellar del Riu

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Codi Xarxa Població
15/X/208968
8.654
15/X/208967
212
15/X/208966
11.963
15/X/208965
5.661
15/X/208964
2.258
15/X/208963
2.275
15/X/208962
1.675
15/X/208961 217.210
15/X/208960
13.553
15/X/208959
2.225
15/X/208958
3.724
15/X/208957
3.343
15/X/208956
32.550
15/X/208955
6.620
15/X/208954
78
15/X/208953
16.456
15/X/208952
8.854
15/X/208951
540
15/X/208950
1.991
15/X/208949
263
15/X/208948
961
15/X/208947
1.363
15/X/208946
4.525
15/X/208945
7.197
15/X/208944
3.475
15/X/208943
949
15/X/208942
17.156
15/X/208941
2.738
15/X/208940
18.307
15/X/208939
2.429
15/X/208938
1.985
15/X/208937
202
15/X/208936
521
15/X/208935
14.123
15/X/208934
15.954
15/X/208933
2.863
15/X/208932
4.345
15/X/208931
5.284
15/X/208930
88
15/X/208929
17.698
15/X/208928
4.921
15/X/208927
817
15/X/208926
1.569
15/X/208925
75
15/X/208924
159
15/X/208923
171
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Total
63.307,40
10.326,00
68.395,71
58.705,02
23.472,16
23.498,31
22.575,68
684.007,49
70.840,68
23.421,42
25.726,46
25.140,59
175.052,69
60.179,69
10.119,94
75.304,67
63.614,95
10.830,37
23.061,59
10.404,42
11.477,75
22.095,91
26.958,17
61.066,95
25.343,57
11.459,29
76.381,07
24.210,27
78.150,98
23.735,11
23.052,37
10.310,62
10.801,15
71.717,18
74.532,74
24.402,48
26.681,38
58.125,30
10.135,32
77.214,51
27.567,10
11.256,31
22.412,68
10.115,33
10.244,50
10.262,95
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Ens
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Collbató
Collsuspina
Copons
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Dosrius
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Espunyola, L'
Esquirol, L'
Estany, L'
Figaró-Montmany
Fígols
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Franqueses del Vallès, Les
Gaià
Gallifa
Garriga, La
Gavà
Gelida
Gironella
Gisclareny
Granada, La

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Codi Xarxa Població
15/X/208922
23.440
15/X/208921
3.624
15/X/208920
12.434
15/X/208919
718
15/X/208918
63.255
15/X/208917
2.237
15/X/208916
177
15/X/208915
428
15/X/208914
2.022
15/X/208913
1.241
15/X/208912
571
15/X/208911
2.400
15/X/208910
1.589
15/X/208909
1.760
15/X/208908
7.333
15/X/208907
1.246
15/X/208906
57.402
15/X/208905
8.811
15/X/208904
4.427
15/X/208903
338
15/X/208902
323
15/X/208901
14.237
15/X/208900
86.234
15/X/208899
14.481
15/X/208898
5.137
15/X/208897
21.685
15/X/208896
46.133
15/X/208895
259
15/X/208894
2.188
15/X/208893
407
15/X/208892
1.096
15/X/208891
43
15/X/208890
1.512
15/X/208889
482
15/X/208888
2.259
15/X/208887
1.429
15/X/208886
1.353
15/X/208885
19.170
15/X/208884
163
15/X/208883
202
15/X/208882
15.762
15/X/208881
46.326
15/X/208880
7.194
15/X/208879
4.987
15/X/208878
25
15/X/208877
2.073
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Total
161.044,08
25.572,69
69.119,97
11.104,08
262.268,28
23.439,87
10.272,18
10.658,14
23.109,26
21.908,31
10.878,04
23.690,52
22.443,43
22.706,38
61.276,08
21.916,00
253.268,01
63.548,82
26.807,47
10.519,75
10.496,68
71.892,48
482.603,48
72.267,68
57.899,25
158.345,39
195.939,49
10.398,27
23.364,52
10.625,85
21.685,34
10.066,12
22.325,03
10.741,18
23.473,70
22.197,40
22.080,53
79.478,03
10.250,65
10.310,62
74.237,49
196.236,27
61.062,34
27.668,59
10.038,44
23.187,69
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Ens
Granera
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
Gurb
Hospitalet de Llobregat, L'
Hostalets de Pierola, Els
Igualada
Jorba
Llacuna, La
Llagosta, La
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Lluçà
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Marganell
Martorell
Martorelles
Masies de Roda, Les
Masies de Voltregà, Les
Masnou, El
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montclar
Montesquiu
Montgat
Montmajor
Montmaneu
Montmeló
Montornès del Vallès
Montseny
Muntanyola
Mura
Navarcles

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Codi Xarxa Població
15/X/208876
80
15/X/208875
59.930
15/X/208874
1.429
15/X/208873
937
15/X/208872
2.545
15/X/208871 253.518
15/X/208870
2.942
15/X/208869
38.751
15/X/208868
838
15/X/208867
906
15/X/208866
13.430
15/X/208865
14.696
15/X/208864
6.354
15/X/208863
9.536
15/X/208862
257
15/X/208861
18.417
15/X/208860
266
15/X/208859
20.279
15/X/208858
75.297
15/X/208857
297
15/X/208856
27.895
15/X/208855
4.783
15/X/208854
737
15/X/208853
3.186
15/X/208852
22.742
15/X/208851
8.406
15/X/208850
8.841
15/X/208849 124.280
15/X/208848
2.311
15/X/208847
5.760
15/X/208846
25.152
15/X/208845
51.719
15/X/208844
695
15/X/208843
2.945
15/X/208842
34.394
15/X/208841
117
15/X/208840
895
15/X/208839
11.315
15/X/208838
476
15/X/208837
164
15/X/208836
8.863
15/X/208835
16.217
15/X/208834
332
15/X/208833
595
15/X/208832
211
15/X/208831
6.003
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Total
10.123,02
257.155,37
22.197,40
11.440,84
23.913,49
739.838,91
24.523,96
184.588,07
11.288,61
11.393,17
70.651,54
72.598,29
59.770,65
64.663,67
10.395,19
78.320,13
10.409,03
156.183,36
465.785,47
10.456,70
167.894,61
27.354,90
11.133,30
24.899,17
159.970,76
62.926,05
63.594,96
541.107,46
23.553,66
58.857,25
163.676,66
244.529,18
11.068,71
24.528,58
177.888,24
10.179,91
11.376,26
67.399,27
10.731,95
10.252,19
63.628,78
74.937,16
10.510,52
10.914,94
10.324,46
59.230,91
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Ens
Navàs
Nou de Berguedà, La
Òdena
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Olivella
Olost
Olvan
Orís
Oristà
Orpí
Òrrius
Pacs del Penedès
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Pallejà
Palma de Cervelló, La
Papiol, El
Parets del Vallès
Perafita
Piera
Pineda de Mar
Pla del Penedès, El
Pobla de Claramunt, La
Pobla de Lillet, La
Polinyà
Pont de Vilomara i Rocafort
Pontons
Prat de Llobregat, El
Prats de Lluçanès
Prats de Rei, Els
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Puig-reig
Pujalt
Quar, La
Rajadell
Rellinars
Ripollet
Roca del Vallès, La
Roda de Ter
Rubí
Rubió
Rupit i Pruit

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Codi Xarxa Població
15/X/208830
6.117
15/X/208829
150
15/X/208828
3.624
15/X/208827
3.579
15/X/208826
1.735
15/X/208825
23.543
15/X/208824
3.609
15/X/208823
1.186
15/X/208822
876
15/X/208821
303
15/X/208820
557
15/X/208819
131
15/X/208818
690
15/X/208817
892
15/X/208816
9.065
15/X/208815
14.454
15/X/208814
11.253
15/X/208813
3.002
15/X/208812
4.023
15/X/208811
18.733
15/X/208810
407
15/X/208809
15.000
15/X/208808
25.948
15/X/208807
1.223
15/X/208806
2.186
15/X/208805
1.155
15/X/208804
8.238
15/X/208803
3.780
15/X/208802
477
15/X/208801
62.866
15/X/208800
2.624
15/X/208799
537
15/X/208798
10.311
15/X/208797
28.163
15/X/208796
532
15/X/208795
4.207
15/X/208794
198
15/X/208793
57
15/X/208792
528
15/X/208791
726
15/X/208790
37.233
15/X/208789
10.518
15/X/208788
6.124
15/X/208787
74.353
15/X/208786
228
15/X/208785
300
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Total
59.406,21
10.230,66
25.572,69
25.503,49
22.667,94
161.202,47
25.549,62
21.823,73
11.347,04
10.465,93
10.856,51
10.201,44
11.061,02
11.371,64
63.939,40
72.226,16
67.303,93
24.616,23
26.186,24
78.806,05
10.625,85
73.065,75
164.900,68
21.880,63
23.361,45
21.776,06
62.667,71
25.812,57
10.733,49
261.670,11
24.034,97
10.825,75
65.855,40
168.306,72
10.818,07
26.469,18
10.304,47
10.087,65
10.811,91
11.116,38
182.253,81
66.173,71
59.416,98
279.333,87
10.350,60
10.461,32
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Ens
Sabadell
Sagàs
Saldes
Sallent
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d'Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí d'Albars
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sesgueioles
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere Sallavinera
Sant Pol de Mar

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Codi Xarxa Població
15/X/208784 207.444
15/X/208783
149
15/X/208782
283
15/X/208781
6.780
15/X/208780
35.386
15/X/208779
91
15/X/208778
27.268
15/X/208777
10.590
15/X/208776
5.708
15/X/208775
875
15/X/208774
83.107
15/X/208773
556
15/X/208772
3.328
15/X/208771
17.251
15/X/208770
3.938
15/X/208769
87.118
15/X/208768
972
15/X/208767
2.532
15/X/208766
7.542
15/X/208765
5.900
15/X/208764
43.715
15/X/208763
626
15/X/208762
8.666
15/X/208761
8.243
15/X/208760
3.446
15/X/208759
1.304
15/X/208758
24
15/X/208757
10.733
15/X/208756
32.981
15/X/208755
239
15/X/208754
3.123
15/X/208753
16.389
15/X/208752
2.517
15/X/208751
2.361
15/X/208750
106
15/X/208749
1.093
15/X/208748
1.175
15/X/208747
3.130
15/X/208746
395
15/X/208745
644
15/X/208744
29.339
15/X/208743
2.364
15/X/208742
2.436
15/X/208741
4.248
15/X/208740
162
15/X/208739
4.997
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Total
668.990,15
10.229,12
10.435,17
60.425,72
179.413,65
10.139,93
166.930,46
66.284,42
58.777,29
11.345,50
477.795,04
10.854,97
25.117,52
76.527,15
26.055,53
483.962,82
11.494,66
23.893,50
61.597,46
59.072,53
192.221,29
10.962,61
63.325,85
62.675,40
25.298,97
22.005,18
10.036,91
66.504,32
175.715,44
10.367,51
24.802,29
75.201,64
23.870,43
23.630,55
10.163,00
21.680,72
21.806,82
24.813,05
10.607,40
10.990,29
170.115,08
23.635,16
23.745,88
26.532,22
10.249,11
27.683,97
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Ens
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d'Anoia
Sant Sadurní d'Osormort
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Besora
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Merlès
Santa Maria de Miralles
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria d'Oló
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Santpedor
Sentmenat
Seva
Sitges
Sobremunt
Sora
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Taradell
Tavèrnoles
Tavertet
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Codi Xarxa Població
15/X/208738
2.101
15/X/208737
2.148
15/X/208736
19.549
15/X/208735
644
15/X/208734
12.590
15/X/208733
86
15/X/208732
3.130
15/X/208731
9.326
15/X/208730
6.007
15/X/208729
1.975
15/X/208728
28.103
15/X/208727
173
15/X/208726
8.038
15/X/208725 118.738
15/X/208724
2.233
15/X/208723
1.259
15/X/208722
7.114
15/X/208721
379
15/X/208720
9.641
15/X/208719
7.337
15/X/208718
162
15/X/208717
851
15/X/208716
177
15/X/208715
140
15/X/208714
9.138
15/X/208713
1.065
15/X/208712
25.409
15/X/208711
3.293
15/X/208710
7.384
15/X/208709
8.645
15/X/208708
3.488
15/X/208707
28.171
15/X/208706
83
15/X/208705
175
15/X/208704
3.029
15/X/208703
5.999
15/X/208702
322
15/X/208701
141
15/X/208700
6.219
15/X/208699
317
15/X/208698
125
15/X/208697
6.141
15/X/208696 215.517
15/X/208695
8.314
15/X/208694
8.012
15/X/208693
16.345
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Total
23.230,74
23.303,02
80.060,83
10.990,29
69.359,86
10.132,24
24.813,05
64.340,75
59.237,07
23.036,99
168.214,46
10.266,03
62.360,17
532.585,43
23.433,72
21.935,99
60.939,32
10.582,79
64.825,13
61.282,23
10.249,11
11.308,60
10.272,18
10.215,28
64.051,66
21.637,67
164.071,85
25.063,70
61.354,50
63.293,56
25.363,56
168.319,02
10.127,63
10.269,10
24.657,74
59.224,76
10.495,14
10.216,82
59.563,06
10.487,46
10.192,21
59.443,12
681.404,13
62.784,58
62.320,19
75.133,98
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Ens
Torelló
Torre de Claramunt, La
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Ullastrell
Vacarisses
Vallbona d'Anoia
Vallcebre
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Veciana
Vic
Vilada
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilalba Sasserra
Vilanova de Sau
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilobí del Penedès
Viver i Serrateix
Total municipis

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Ens
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l'Anoia
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d'Osona
Consell Comarcal del Vallès
Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Total Consells Comarcals

Codi Xarxa Població
15/X/208692
13.949
15/X/208691
3.819
15/X/208690
1.393
15/X/208689
2.308
15/X/208688
5.851
15/X/208687
2.056
15/X/208686
6.218
15/X/208685
1.424
15/X/208684
258
15/X/208683
2.699
15/X/208682
14.612
15/X/208681
2.519
15/X/208680
176
15/X/208679
41.956
15/X/208678
443
15/X/208677
65.358
15/X/208676
7.395
15/X/208675
39.221
15/X/208674
706
15/X/208673
314
15/X/208672
12.506
15/X/208671
5.250
15/X/208670
65.941
15/X/208669
8.882
15/X/208668
20.185
15/X/208667
1.090
15/X/208666
174

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Codi Xarxa
15/X/208665
15/X/208664
15/X/208663
15/X/208662
15/X/208661
15/X/208660
15/X/208659
15/X/208658
15/X/208657

Total
359.330,89
407.747,79
410.084,00
288.398,98
201.681,04
737.519,15
221.718,99
293.280,45
458.993,79

XXXXXXXX 8104020002 15/X/208656

266.476,46

XXXXXXXX 8104190004 15/X/208655

354.768,46
4.000.000,00

Total programa complementari

Codi ens
8100380001
8100690004
8100750006
8101150006
8101360009
8101410007
8101730008
8102130008
8102490004

Total
71.449,61
25.872,54
22.142,04
23.549,05
58.997,18
23.161,55
59.561,52
22.189,71
10.396,73
24.150,30
72.469,12
23.873,51
10.270,64
189.516,45
10.681,21
265.502,10
61.371,42
185.310,79
11.085,63
10.482,84
69.230,69
58.073,01
266.398,59
63.658,00
156.038,82
21.676,11
10.267,56
21.000.000,00

25.000.000,00
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Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 25.000.000,00 € (vint-i-cinc
milions d’euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/46241,
corresponent al pressupost de despeses de Gerència de Serveis de Benestar Social,
adscrita a la Coordinació de l’Àrea d’Atenció a les Persones, de la Diputació de
Barcelona per al 2015, d’acord amb la distribució prevista en l’acord Tercer,
condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 03/2015 i a l’existència
de crèdit hàbil i suficient.
Cinquè.- APROVAR l’Annex I que s’adjunta al present Dictamen i que comprèn la
taula de distribució dels imports a percebre per cadascun dels ens que ostenten la
consideració de destinataris de conformitat amb el règim de concertació del “Programa
complementari de garantia de la cohesió social”.
Sisè.- APROVAR els models d’acceptació i de justificació dels ajuts atorgats en el
marc del “Programa complementari de garantia de la cohesió social” que consten a
l’Annex II d’aquest Dictamen.
Setè.- APROVAR les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu Electrònica
Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions”, a
l’espai de la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que figuren a l’Annex III d’aquest
Dictamen.
Vuitè.- AUTORITZAR, expressament i tan àmpliament com sigui possible en Dret, al
Diputat delegat per a la Cooperació local per adoptar les mesures oportunes de
desplegament del règim de concertació contingut en aquest Dictamen a través d’actes
administratius de tràmit o qualificats.
Novè.- NOTIFICAR els presents acords als ens destinataris del “Programa
complementari de garantia de la cohesió social”.
Desè.- APROVAR la incorporació dels tràmits “P300”, d'acceptació d'ajut, i “P400”, de
justificació de despeses, del “Programa complementari de garantia de la cohesió
social”, a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i
altres administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Onzè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al
“Programa complementari de garantia de la cohesió social” incorporats a la Seu
Electrònica Corporativa.
Dotzè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors i la
relació total d’ajuts inicialment atorgats en el marc del “Programa complementari de
garantia de la cohesió social”.
El Vicepresident quart Sr. Fogué manifesta el seu vot favorable en relació amb
aquest punt. Afegeix que revisaran les aportacions als Consells Comarcals que es
proposen i informaran si troben alguna discrepància als efectes de poder esmenar-la.
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Manifesta, també, la seva sorpresa pel fet que el que avui s'està aprovant en aquesta
sessió, la setmana passada ja es conegués i es fes públic en un municipi concret i a
través d'un diputat concret.
El diputat Sr. Prat manifesta, també, la seva satisfacció per l'aprovació d'aquest
acord, pel que suposa pels ens locals. Afegeix que també li hagués agradat
assebentar-se'n una mica abans. En tot cas diu que com alcalde vol deixar constància
del seu agraïment i de la seva felicitació.
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un Conveni
específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, amb l’objecte de millorar les infraestructures de centres escolars.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i les metodologies d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
Així mateix, prenent consciència del context econòmic actual i tenint com a base i
finalitat última de la seva actuació en matèria de cooperació local la millora de la
qualitat de vida de les persones, esdevé prioritari, per a la Diputació de Barcelona,
recolzar els municipis del seu àmbit territorial per assolir els interessos locals. D’aquí
que, en base a l’establert a la clàusula 8.2.d) del Protocol general, el qual preveu la
possibilitat de crear, de forma motivada, instruments de concertació de naturalesa
anàloga als anteriorment relacionats al mateix article 8.2,i vist el règim especial del que
gaudeix el municipi de Barcelona, procedeixi formalitzar un marc específic de
cooperació amb l’Ajuntament de Barcelona, per raó del règim que li és aplicable en
virtut de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona,
modificada parcialment per les Lleis 11/2006, de 19 de juliol i 18/2014, de 23 de
desembre, i de conformitat amb la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el
règim especial del municipi de Barcelona.
En data 10 de maig de 2013, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona
van subscriure el Conveni de col·laboració en desenvolupament del Protocol general
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Aquest Conveni va tenir per finalitat la
creació d’un marc de cooperació mutu, de caràcter bilateral i convencional, així com
l’establiment d’un règim regulador de les actuacions a dur a terme en el marc d’aquest
espai de col·laboració, tot a l’empara de la clàusula 8.2.d) del Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Formalitzat aquest conveni i aprovades successives addendes al mateix, l’Ajuntament
de Barcelona ha traslladat a aquesta Corporació el seu “Pla d’inversió de millores en
els centres educatius”, a gestionar a través del Consorci d’Educació de Barcelona en
el marc de l’anualitat 2015. L’objectiu d’aquest Pla és executar obres de rehabilitació,
millora i adequació a normatives i estàndards en el major nombre possible de centres
educatius, el que requereix l’articulació d’un suport específic adreçat a finançar el
desplegament d’actuacions en diverses infraestructures educatives de la ciutat.
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Cal assenyalar que, en el decurs d’aquest mandat, la Diputació de Barcelona ha
incrementat considerablement el volum de recursos econòmics posats a disposició
dels municipis destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, a través dels
diferents instruments de concertació aprovats. En la mesura que l’Ajuntament de
Barcelona no ha resultat beneficiari de suports, més enllà dels atorgats en el marc de
la relació bilateral i convencional creada amb la formalització del Conveni de data 10
de maig de 2013 per a regular les actuacions a desplegar en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, es fa avinent formalitzar el present Conveni específic de
col·laboració. Així mateix, pel present es cerca conferir la cobertura adequada a les
necessitats excepcionals i específiques manifestades per l’Ajuntament de Barcelona,
així com reforçar, particularment, el treball cooperatiu d’ambdues institucions en la
millora de les infraestructures educatives de la ciutat, sempre de conformitat amb els
principis de proximitat i d’eficàcia.
Així mateix, la naturalesa de les noves necessitats manifestades per l’Ajuntament de
Barcelona, així com el seu caràcter excepcional i específic, aconsella aprofitar el marc
cooperatiu creat entre ambdues institucions, arran de la formalització del Conveni de
col·laboració en data de 10 de maig de 2013, per aprofundir en la millora de les
infraestructures educatives de la ciutat a través de la formalització d’un Conveni
específic de col·laboració que, emparat en la clàusula 8.2.d) del Protocol general, es
desplegui de conformitat amb els principis de proximitat i eficàcia.
Vist l’apartat 12.2.e) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
de 2015, i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), que atribueix a
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 €.
Atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el Conveni específic de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per la millora d’infraestructures de centres
escolars,d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“Conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona per la millora d’infraestructures de centres escolars
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, President de la Diputació de Barcelona,
actuant en nom i representació d’aquesta, i assistit per la Sra. Petra Mahíllo García,
Secretària general de la Corporació.
I de l’altra, l’Excm. Sr. Xavier Trias Vidal De Llobatera, Alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, actuant en nom i representació d’aquest, i assistit pel Sr. Jordi Cases Pallarès,
Secretari General de la Corporació.
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Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments,
MANIFESTEN
I.

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

II.

El Protocol general disposa en la seva clàusula 4 que els objectius del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” es desenvoluparan mitjançant la concertació, en tant que
mecanisme adreçat a fer efectiva la col·laboració entre els ens locals de diversa
naturalesa de l’àmbit de la demarcació territorial de Barcelona i a l’execució conjunta
de polítiques públiques, d’acord amb els principis d’eficiència i economia de l’acció
pública.

III.

En desenvolupament d’aquest instrument de concertació, el Protocol general preveu
que els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla es posin a disposició dels seus
destinataris a través de tres instruments principals: Meses de concertació, Catàlegs
de concertació i Programes complementaris.

IV.

La clàusula 9.4 del Protocol general preveu que en el marc de les Meses de
concertació es deliberi sobre cada necessitat expressada i prioritzada per part de
cada ens local adherit al Protocol, podent-se assolir pactes per a la realització total o
parcial d’accions per donar-ne resposta, en funció de les seves característiques. En
aquest sentit, la clàusula 9.8 del Protocol estableix que, si la naturalesa de la
necessitat ho determina, la Diputació de Barcelona podrà adoptar els instruments de
concertació específics per a l’adopció dels pactes corresponents. A més, la clàusula
8.2.d) contempla com a instruments de concertació aquells instruments de naturalesa
anàloga als anteriorment relacionats al mateix article 8.2 que, si s’escau i de forma
motivada, correspongui crear.

V.

Vist el règim especial del que gaudeix el municipi de Barcelona, d’acord amb la Llei
22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, modificada
parcialment per les Lleis 11/2006, de 19 de juliol i 18/2014, de 23 de desembre, i de
conformitat amb la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial
del municipi de Barcelona, s’ha definit un espai de cooperació de caràcter bilateral i
convencional entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona als efectes
de regular les actuacions de desplegament del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015.

VI.

Definit aquest espai de cooperació i col·laboració, l’adopció de pactes i compromisos
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” s’efectua en base a les determinacions recollides en
els corresponents convenis de col·laboració. A tal efecte, ambdues institucions van
subscriure, el 10 de maig de 2013, un Conveni de col·laboració amb el que van
acordar crear un espai de col·laboració mútua i van regular diverses actuacions a dur
a terme en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tot a l’empara de la
clàusula 8.2.d) del Protocol general.
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VII.

El Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015” és l’instrument preferent per a l’exercici
de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona. Per això,
aquesta Corporació articula el present Conveni específic seguint la pauta de la relació
bilateral i convencional establerta per mitjà del Conveni de col·laboració subscrit en
data de 10 de maig de 2013, novament en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals
2012-2015”, donant continuïtat a la col·laboració ja iniciada amb l’Ajuntament de
Barcelona.

VIII.

Formalitzada l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015” per part de l’Ajuntament de Barcelona, constatada en data de 18 de febrer de
2013, s’assumeix el contingut del Protocol general a efectes del desenvolupament de
la col·laboració d’ambdues institucions en els assumptes d’interès mutu.

En virtut de tot l’exposat, les parts signants, en les seves respectives representacions, han
convingut en atorgar el present Conveni específic de col·laboració, el qual es regeix pels
següents
ACORDS
Primer.- Objecte i àmbit
1. És objecte del present Conveni específic l’establiment del règim de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per contribuir al desplegament
d’actuacions de millora en les infraestructures educatives de la ciutat, tot en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. La concessió d’aquests recursos s’efectuarà en el marc dels àmbits de concertació
definits a la clàusula 7 del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.
3. La subscripció d’aquest Conveni específic amb l’Ajuntament de Barcelona s’entén sens
perjudici de la possibilitat de resultar destinataris dels recursos concedits, en el marc
d’aquest règim específic de col·laboració i sempre a través de l’Ajuntament de Barcelona,
els ens instrumentals que en depenguin i/o aquells ens participats majoritàriament per
l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la clàusula 5.1.b) del Protocol general del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Aquests ens només podran resultar
destinataris dels recursos previstos en aquest Conveni en la mesura que assumeixin
l’execució de les actuacions concertades amb l’Ajuntament de Barcelona i sempre a
través del referit Ajuntament, qui ostenta la condició de part en aquest Conveni i, com a
tal, de destinatari dels recursos previstos a l’acord Tercer.
Segon.- Obligacions de les parts
1. Per mitjà del present Conveni específic la Diputació de Barcelona manifesta la seva
voluntat de dur a terme el finançament de les actuacions acordades amb l’Ajuntament de
Barcelona en els termes previstos a l’acord Tercer.
2. L’Ajuntament de Barcelona, pels seus propis mitjans o a través de la seva participació en
els ens previstos a l’acord 1.3 d’aquest Conveni específic, es compromet a:
a. Comunicar i acreditar a la Diputació de Barcelona, prèviament a l’aprovació de les
actuacions que es detallen al present Conveni, el compliment dels requisits exigits i
de les condicions administratives preceptives per a l’execució de les actuacions en els
termes previstos en aquest Conveni.
b. Executar i gestionar les actuacions que són objecte del present conveni.
c. Vetllar per la correcta execució i finalització total de les obres i projectes concertats.
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d. Assegurar la disposició dels fons necessaris per assumir la resta de l’import de la
inversió necessària per executar les actuacions, incloses, si s’escau, les despeses
corresponents a projectes complementaris, reformats, liquidacions, així com també de
projectes i plans de seguretat i higiene en el treball.
e. Facilitar a la Diputació de Barcelona l’accés a la documentació i informació que sigui
necessària per tal de dur a terme un seguiment adequat del finançament de les
actuacions. I, en particular, facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips
de la Diputació, mantenint a aquesta Corporació puntualment informada dels
eventuals canvis o incidències que es puguin sobrevenir.
f. Presentar la documentació justificativa de les despeses realitzades per executar les
actuacions acordades i de la destinació conferida als fons percebuts.
g. Identificar degudament totes les actuacions finançades amb les aportacions de la
Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Tercer.- Contribució al desplegament de l’objecte del Conveni específic
1. En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, la Diputació de Barcelona
manifesta la seva voluntat de contribuir econòmicament, en l’import global de
10.000.000€ (deu milions d’euros), al finançament de les actuacions per a la
rehabilitació, millora i adequació de les infraestructures educatives de la ciutat de
Barcelona, d’acord amb el Pla d’inversió de millora en els centres educatius elaborat per
l’Ajuntament de Barcelona i comunicat a la Diputació de Barcelona, que s’adjunta com
Annex I del present Conveni específic.
Dades de l’actuació
Necessitat preacordada
Descripció de la necessitat
Àmbit de concertació
Classe de recurs
Centre Gestor
Codi XGL
Pressupost de l’actuació
Aportació de la Diputació
Periodificació

Millora d’infraestructures de centres escolars
Finançament de les actuacions per a la
rehabilitació, millora i adequació de les
infraestructures educatives de la ciutat de
Barcelona.
Manteniment d’equipaments i infraestructures
Ajuts econòmics
Direcció de Serveis de Cooperació Local
15/X/208601
10.000.000 €
10.000.000 €
2015
10.000.000 €

2. La imputació al Pressupost de Despesa de la Diputació de Barcelona dels pagaments
corresponents a les actuacions que s’executin en el marc d’aquest Conveni específic es
realitzarà en els mateixos termes previstos a l’article 12 de les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació, aprovades per Decret del diputat
delegat per a la Cooperació Local de 15 d’octubre de 2013.
Quart.- Execució de les actuacions
1. El període per a l’execució de les actuacions assenyalades a l’Annex I d’aquest Conveni
específic comprèn des de l’1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de l’any 2015.
Aquest termini podrà ser objecte de pròrroga quan l’execució de l’actuació així ho
aconselli. En aquest cas, la modificació s’efectuarà per mitjà d’addenda i respectant el
període màxim de vigència del present Conveni específic, establert en el 31 de
desembre de 2017.
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2. L’Ajuntament de Barcelona podrà atribuir o encarregar a un o varis dels seus ens
instrumentals, o participats, integrats en el respectiu sector públic l’execució i aprovació de
les despeses corresponents a les actuacions previstes a l’acord Tercer d’aquest Conveni.
Aquest supòsit no implicarà la pèrdua de la condició de destinatari de l’Ajuntament de
Barcelona respecte dels ajuts que es concertin per via del present Conveni.
3. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment de l’execució de les
actuacions que es duguin a terme en el marc del present Conveni específic serà la Direcció
de Serveis de Cooperació Local.
Cinquè.- Despesa elegible
1. La despesa elegible es correspondrà amb aquella que sigui estrictament necessària per al
desenvolupament de l’actuació a realitzar i s’executi durant el període previst a l’acord Quart,
punt 1, d’aquest Conveni. En aquest sentit, serà despesa elegible la directament realitzada
per l’Ajuntament de Barcelona, o bé, la consegüent a la seva participació en els ens a què es
refereix l’acord Primer, punt 3.
2. Seran elegibles les despeses corresponents a l’àmbit de concertació “Manteniment
d’equipaments i infraestructures”executades amb càrrec als capítols del Pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Barcelona que es detallen a continuació, de conformitat amb
l’estructura pressupostària prevista a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, del Ministeri
de Economia i Hisenda, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març:
a. Despeses incloses al capítol 2, “Despeses corrents en béns i serveis”, quan estiguin
relacionades amb reparacions, manteniment i conservació de béns.
b. Despeses incloses al capítol 6, “Inversions reals”, incloent aquelles despeses
relacionades amb la contractació d’estudis i treballs tècnics relacionats amb l’actuació,
entre d’altres susceptibles d’incloure’s en aquest Capítol de despesa.
c. Despeses incloses al capítol 7 “transferències de capital”, quan incloguin aportacions a
tercers per al manteniment d’equipaments i d’infraestructures.
Sisè.- Pagament
1. Les aportacions a efectuar per part de la Diputació de Barcelona es realitzaran prèvia
justificació de les despeses executades.
2. En tot cas, el pagament d’aquestes aportacions resta condicionat al compliment, per part de
l’Ajuntament de Barcelona, de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, així com,
també, a la satisfacció dels deutes que hagi pogut contraure prèviament amb la Diputació de
Barcelona. Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant la presentació de la corresponent
declaració responsable per part de l’Ajuntament de Barcelona.
3. Durant el període d’execució de l’actuació l’Ajuntament de Barcelona podrà presentar les
justificacions que consideri necessàries, en els termes previstos a l’acord Setè d’aquest
Conveni específic, amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que
es justifiqui.
4. Els pagaments efectuats es correspondran, com a màxim, amb l’import previst en aquest
Conveni com aportació de la Diputació de Barcelona.
5. Es podran efectuar pagaments prioritaris quan, prèvia petició per part de l’Ajuntament de
Barcelona, s’acrediti la concurrència de circumstàncies excepcionals i/o d’urgència que
justifiquin el seu pagament amb caràcter prioritari. Aquests pagaments es faran efectius en
els deu dies hàbils posteriors a la data en què se n’hagi constatat la urgència.
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Setè.- Justificació
1. L’Ajuntament de Barcelona haurà de justificar el compliment de les obligacions previstes
en aquest Conveni, la destinació conferida als ajuts i l’assoliment dels objectius pels
quals els mateixos han estat concedits, com a requisits previs per a l’abonament dels
imports per part de la Diputació.
2. Aquestes justificacions es podran aportar al llarg de tot el període d’execució, i com a
màxim, fins el 31 de març del 2016, sens perjudici de la possibilitat de concretar aquest
termini i, si s’escau, d’ampliar-lo de forma motivada, quan les circumstàncies concurrents
així ho aconsellin, sense superar, en cap cas, la data màxima prevista per a la justificació
d’actuacions desplegades en el marc del període d’execució del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
3. Les justificacions de despesa es formalitzaran en els termes previstos a les Instruccions
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació, aprovades per Decret del
diputat delegat per a la Cooperació Local de 15 d’octubre de 2013, mitjançant la
presentació del corresponent formulari normalitzat i tenint en compte que l’import màxim
a justificar es correspondrà amb el límit d’aportació establert en aquest Conveni
específic.
4. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació) i si l’aportació total per l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització, o bé, si les despeses justificades per l’Ajuntament de Barcelona 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. Finalitzades les obres o posats en funcionament els serveis corresponents a actuacions
que siguin finançades per la Diputació de Barcelona en el marc del present Conveni i de
les successives addendes que, en el seu cas, puguin aprovar-se, l’Ajuntament de
Barcelona haurà d’aportar el certificat final d’obra, l’acta de recepció de l’obra o dels
treballs realitzats i el certificat sobre la distribució del finançament. Alternativament, podrà
presentar documentació acreditativa de la posada en funcionament dels serveis que han
estat objecte de finançament.
6. Si les despeses han estat aprovades i executades per un ens instrumental de
l’Ajuntament de Barcelona es podrà justificar, tant la despesa executada per l’Ajuntament
com la corresponent a l’ens instrumental. En aquest supòsit, el Secretari/ària o
Interventor/a de l’Ajuntament acreditarà les despeses corresponents i, a més, la
concurrència d’alguna de les circumstàncies següents:
a. Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una aportació
majoritària, directa o indirecta, de l’ens del què depèn, o bé,
b. Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de l’ens
destinatari del que en depèn, o bé,
c. Que a l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament membres de
l’ens destinatari del qual depèn.
7. Si la despesa ha estat aprovada i executada per un ens participat de l’Ajuntament de
Barcelona, s’acreditarà, a més, que l’Ajuntament de Barcelona ostenta la majoria de
drets de vot, o en cas d’igualtat, la majoria de finançament.
8. Quan es tracti d’actuacions executades conjuntament per diversos ens instrumentals o
ens participats, a la documentació justificativa s’hi relacionaran les despeses que
corresponen a cadascun d’aquests ens.
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9. Els imports abonats per la Diputació de Barcelona podran ser objecte de canvi de
destinació a instància de l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà d’addenda al present
Conveni, en els termes previstos a l’acord Onzè d’aquest Conveni.
Vuitè.- Finalització d’actuacions
Les actuacions objecte d’aquest Conveni finalitzaran quan concorri algun dels supòsits
següents:
a. Quan l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona acreditin, respectivament, el
lliurament i recepció dels treballs, obres o béns produïts o adquirits, esgotant les
previsions establertes en aquest Conveni.
b. Quan l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona acreditin, respectivament, la
relació final de despeses i el seu pagament. A aquests efectes, la Diputació dictarà el
corresponent acte de tancament i ajust comptable, si s’escau.
c. Per qualsevol altra causa, quan pugui acreditar-se que l’actuació s’ha executat en els
termes establerts i/o es pugui procedir a extingir els vincles administratius i jurídics entre
les parts.
Novè.- Lliuraments i recepcions de recursos tècnics i materials
1. En cas que, per mitjà d’addenda al present Conveni, es prevegi la transferència de
recursos tècnics i/o materials de la Diputació a favor de l’Ajuntament de Barcelona, el
lliurament i la recepció dels treballs realitzats i de les obres o béns produïts o adquirits es
realitzarà en el termini de trenta dies hàbils des de la data de finalització dels treballs,
obres o béns, o si s’escau, des de la seva adquisició.
2. Tant l’acte de lliurament com el de recepció d’aquests recursos hauran de formalitzar-se
documentalment a efectes de deixar constància de la seva realització.
3. La responsabilitat en la generació, gestió i custòdia d'aquesta documentació correspon a
la Direcció de Serveis de Cooperació Local.
Desè.- Presentació de la documentació en suport digital
Sens perjudici de la presentació de documentació mitjançant els formularis normalitzats
disponibles a través del Registre Electrònic ubicat a la Seu Electrònica de la Diputació de
Barcelona, amb observança dels requeriments tecnològics i jurídics que s’hi especifiquen,
s’admet la presentació de documentació en suport digital, sempre i quan es presenti un
índex signat electrònicament en el que es relacioni la documentació inclosa en el suport
corresponent.
Onzè.- Modificació del present Conveni de col·laboració
1. Quan alguna de les parts estimi pertinent la modificació d’algun aspecte del Conveni ho
posarà de manifest a l’altra part a efectes d’arribar a una entesa sobre el contingut de la
mateixa i procedir amb l’elaboració, tramitació i signatura de l’addenda corresponent.
2. La modificació del Conveni que tingui per objecte el canvi de destinació dels recursos
concertats també es formalitzarà per mitjà d’addenda i no podrà suposar un increment de
l’import a aportar per part de la Diputació de Barcelona.
3. El canvi de destinació dels recursos concertats en aquest Conveni només es podrà dur a
terme quan l’Ajuntament de Barcelona acrediti la concurrència d’algun dels supòsits que
es preveuen a continuació:
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a. Quan concorrin noves prioritats que no es van poder preveure al moment de
subscripció del present conveni i que impliquin la necessitat de mobilitzar la totalitat o
part dels recursos per altres finalitats.
b. Per existir diferències en els paràmetres bàsics de les actuacions una vegada
aprovada l’estructura de finançament i execució de l’actuació per part de l’Ajuntament
de Barcelona, i sempre i quan aquest canvi impliqui un romanent superior a 1.000 €,
en termes de l’aportació de la Diputació.
c. Per haver-se generat diferències en els paràmetres bàsics de les actuacions previstes
en aquest Conveni, una vegada l’Ajuntament de Barcelona hagi executat l’actuació, i
sempre i quan aquesta diferència suposi l’existència d’un romanent superior a 1.000€,
en termes de l’aportació de la Diputació.
4. Es podrà procedir a la modificació del present Conveni a efectes de formalitzar un canvi
de destinació dels recursos concertats fins l’expiració de la seva vigència.
Dotzè.- Resolució del Conveni en cas d’incompliment
1. L’incompliment de les obligacions establertes en el present Conveni per qualsevol de les
parts signatàries donarà lloc a la seva resolució, procedint, en aquest cas, al
reintegrament de les quantitats abonades per la Diputació en els termes descrits a les
Instruccions de Gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació del “Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, si s’escau, amb els interessos de demora corresponents.
2. Amb caràcter previ a la resolució d’aquest Conveni per incompliment, així com també,
davant de qualsevol controvèrsia que es susciti entre les parts signatàries del present,
s’haurà de formular per escrit un requeriment previ adreçat a l’altra part amb el contingut
següent:
a. Causa que dóna lloc a la resolució del Conveni.
b. Acte que es considera que incompleix les condicions establertes en aquest Conveni.
c. Perjudici ocasionat.
d. Requeriment exprés al destinatari per a que adopti la disposició, executi o finalitzi una
actuació, o bé, per que anul·li o modifiqui un acte concret.
3. Aquest requeriment previ per incompliment s’haurà de formular en el termini de dos
mesos des de la notificació o des de que es tingui constància de l’incompliment. L’ens
requerit haurà de respondre al requeriment en un mes. En cas de manca de resolució, el
requeriment es considerarà desatès i el Conveni es resoldrà automàticament, iniciant-se
el corresponent procediment de reemborsament de les quantitats que s’hagin abonat. A
aquests efectes es constituirà una comissió mixta, composada per representants
d’ambdues institucions, que acordarà i supervisarà la liquidació i els altres efectes
consegüents a la resolució de referència.
Tretzè.- Formes d’extinció
1. Són causes d’extinció del present Conveni les següents:
a. Realització de l’objecte del Conveni.
b. Finalització del termini de vigència previst a l’acord Dissetè.
c. Per resolució unilateral d’una de les parts, en cas d’incompliment de les obligacions
reconegudes en el present Conveni.
d. Per avinença de les parts signatàries.
e. 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.
f. Quan concorri qualsevol altre causa prevista a la normativa que resulti aplicable.
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2. Quan l’extinció del present Conveni sigui conseqüència de la concurrència de la
circumstància descrita a la lletra c) de l’apartat anterior, es revocarà l’import concedit i es
procedirà a la tramitació del procediment de reintegrament corresponent previst a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sens perjudici de la possibilitat de
compensació.
Catorzè.- Identificació d’actuacions
1. Tota actuació finançada amb les aportacions de la Diputació de Barcelona en el marc del
“Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015” haurà de comptar amb la corresponent
identificació del Pla i amb la marca corporativa de la Diputació de Barcelona als elements
d’informació, difusió i comunicació que es confeccionin, en els termes previstos a les
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de Concertació, en
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. L’Ajuntament de Barcelona haurà de produir i instal·lar els senyals o cartells d’obra que
corresponguin, garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-los quan hagi finalitzat l’execució
dels treballs.
Quinzè.- Protecció de dades
En desplegament de l’execució de les actuacions concertades en aquest Conveni, així com
també, en el seu seguiment i avaluació, s’observaran els requeriments previstos a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
Particularment, s’atendrà a les determinacions de l’art. 20, referit a la creació i modificació de
fitxers quan sigui l’ens destinatari el Responsable dels fitxers de dades personals tractades en
el decurs dels procediments regulats en aquest Conveni.
Setzè.- Vigència i executivitat del present Conveni
La vigència del present Conveni i de les addendes que s’aprovin amb posterioritat s’iniciarà
amb la seva subscripció per totes les parts, essent immediatament executiu des del moment
de la seva signatura, i no superarà, en cap cas, el 31 de desembre del 2017 que, a efectes de
la liquidació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, és el termini màxim per a
l’execució de les actuacions derivades dels processos de concertació subjectes al Protocol
general del Pla.
Dissetè.- 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.
Divuitè.- Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’Ajuntament, qui assumirà la responsabilitat de comunicar
a tercers la subscripció del present Conveni o de fer-lo públic quan sigui preceptiu.
Dinovè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar pels danys ocasionats a tercers a conseqüència del
desenvolupament de les actuacions previstes en aquest Conveni i a les addendes que, si
s’escau, es subscriguin amb posterioritat, correspondrà a l’ens executor material de les
actuacions.
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Vintè.- Normativa d’aplicació supletòria
1. Constitueixen normativa supletòria a tot allò no regulat en aquest Conveni específic les
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació, aprovades
per Decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de 15 d’octubre de 2013, així
com la resta de disposicions adoptades per regular el règim de les Meses de Concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. La documentació normalitzada aprovada per la Diputació de Barcelona també és
d’aplicació supletòria en la mesura que la mateixa inclou condicionants i requisits
d’obligat compliment per a tots els ens adherits al Protocol General del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Vint-i-unè.- Marc normatiu
El present Conveni específic es regeix, amb caràcter general, pel Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals” i per les disposicions legals següents:
- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
- 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.
- El Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
- La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en particular,
els seus articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b), en tant que aquests preceptes, concordants amb
el principi d’autonomia provincial proclamat a la Constitució espanyola i desplegat en la
Carta Europea d’Autonomia Local, legitimen a les Diputacions catalanes per cooperar
amb els municipis de la seva demarcació territorial en la realització d’obres, serveis i
activitats de competència municipal mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i
cooperació que procuri assegurar las prestació integral i adequada, en la totalitat del
territori provincial, dels serveis de competència municipal.
- 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); en particular els seus articles 303 a 311,
que despleguen abastament el règim jurídic dels convenis interadministratius que poden
subscriure els ens locals.
- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
- La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
- 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.
- La resta de la normativa concordant en matèria d’assistència i cooperació local i, amb
caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
juntament amb el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.
(...)
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ANNEX I del Conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona per la millora d’infraestructures de centres escolar
Pla d’inversió de millores en els centres educatius 2015
Objectiu
L’objectiu d’aquest pla d’inversió és l’execució d’obres de rehabilitació, millora i adequació a
normatives i als estàndards actuals al major nombre possible de centres educatius
municipals de la ciutat de Barcelona, la gestió dels quals depèn del Consorci d’Educació de
Barcelona. Així mateix, la contractació d’honoraris professionals pels quals el Consorci
d’Educació no disposi dels mitjans personals suficients per dur-los a terme.
Abast
El Consorci d’ Educació gestiona els centres educatius públics de la ciutat de Barcelona, els
quals es classifiquen en quatre grans blocs :
Escoles Bressol i Llar d’ Infants : 100 centres
Escoles d’Educació Primària : 170 centres
Instituts d’Educació Secundària : 73 centres
Altres : 50 centres
Respecte al pla d’inversió proposat es consideren actuacions de diverses índoles a
l’àmbit de 60-70 centres.
Descripció de la solució
En primer lloc es prioritzen una sèrie d’actuacions a diferents escoles com són la
rehabilitació de les fusteries exteriors existents a centres catalogats i que formen part del
patrimoni municipal, com poden ser l’Escola Ramon Llull i l’Escola Milà i Fontanals.
Altres projectes tenen com a objectiu les rehabilitacions integrals de part dels edificis públics
per garantir-ne els estàndards mínims que han de complir els diferents centres educatius.
Així doncs, depenent de les necessitats que presentin cadascun dels edificis o
construccions on són ubicats els centres, es proposen realitzar les següents actuacions:
•

Rehabilitació a espais. Es faran treballs d’adequació d’espais segons les necessitats
dels diferents programes dintre del centre educatiu. Conceptualment consistiran en
treballs de tancaments, divisions practicables, envidraments així com treballs de
pintura.

•

Millores. Els treballs consistiran en tasques de demolició, enderroc, moviment de terres,
fonaments, estructures, cobertes, tancaments i divisions practicables, proteccions i
senyalització, instal·lacions d’evacuació, lampisteria, sanitaris, contra incendis,
seguretat i protecció i jardineria.

•

Adequació de les instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions a les necessitats dels
centres i a la normativa vigent. Millores a les instal·lacions de climatització i de
calefacció existents, així com la seva ampliació per tal de millorar el funcionament i la
seva eficiència energètica.
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Proposta Pla d'Inversions en Educació 2015

Inversió Total: 10.000.000 €”

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 10.000.000 €, els quals
s’imputaran amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/12200/92410/76240 de la
Direcció de Serveis de Cooperació Local, condicionada a l’aprovació definitiva de la
modificació de crèdit 03/2015 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Barcelona.
Gerència de Serveis de Cultura
14.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar les Bases reguladores
i convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a l’atorgament de subvencions als projectes de comunicació i
públics i als programes educatius, socials i comunitaris de les polítiques de
difusió artística, en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais
Escènics Municipals per a l’any 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i Delegat de Cultura, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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L’Oficina de Difusió Artística és un servei de la Diputació de Barcelona que dóna
suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la província de
Barcelona, mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques, musicals i les
arts visuals.
Entre els seus diferents programes hi ha el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals, que dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració.
Mitjançant aquest sistema, l’Oficina de Difusió Artística coordina les estratègies de
programació i difusió artístiques comunes dels municipis adherits, tot fomentant el
treball en xarxa i alhora respectant l’autonomia de cada un.
Els principals objectius del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de
l’Oficina de Difusió Artística (ODA) són: promoure l’activitat escènica i musical
municipal amb criteris de professionalitat i de qualitat; millorar i reforçar la gestió
municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els equipaments, les
organitzacions i els equips humans; dotar d’eines i recursos per estructurar una
oferta estable de difusió de les arts escèniques i musicals als municipis, amb
respecte per l’autonomia d’aquest; vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per
tal que puguin circular espectacles i concerts en les millors condicions per als
municipis; promoure la diversitat de la creació artística en els seus diferents formats,
llenguatges i l’esperit crític; i impulsar estratègies de foment de nous públics.
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 (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(en endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant
l'Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment als objectius i previsions del Pla Estratègic de
Subvencions per al present any, des de l’Àrea de Presidència es volen fomentar
activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat potenciar les relacions dels
espais escènics municipals amb la comunitat i amb sectors específics de la
ciutadania i potenciar les seves estratègies de comunicació i promoció i fidelització
de públics.
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Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
100.000€ (cent mil euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/13103/33410/46202 , tot i que depenent de la naturalesa dels ens beneficiaris de
les subvencions es poden veure afectades les aplicacions pressupostàries següents:
G/13103/33410/46700, G/13103/33410/46800 i G/13103/33410/46900.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a 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.
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 (registre d’acords 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència per a l’aprovació de les bases especifiques per a l’atorgament de
subvencions en concurrència competitiva, i havent també esguard que la Presidència
de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de juliol de 2011 (registre
de resolucions 7362/2011) va acordar delegar en la Junta de Govern la competència
per a l’aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en
concurrència competitiva, tal com consta a l’apartat 3.3 b) i 3.3.e), respectivament,
de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22
de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR les Bases reguladores de subvencions per a l’any 2015,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, en el marc del Protocol
d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, organitzat per l’Oficina
de Difusió Artística de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona i els
ajuntaments de la província, el text íntegre de les quals és el següent:
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“Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions als projectes de
comunicació i públics i als programes educatius, socials i comunitaris de les
polítiques de difusió artística en el marc del Protocol d'adhesió al Circuit de la Xarxa
d'Espais Escènics Municipals per l’any 2015.
Codi convocatòria 201520155120007053
Article 1. Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de
Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística destinades a finançar els projectes i les
activitats organitzades des dels espais escènics municipals que tinguin com a objectiu
potenciar la comunicació i les relacions d’aquests espais escènics amb la comunitat i amb
sectors específics de la ciutadania durant l’any 2015.
Són objecte de suport de la present convocatòria:
•
•

les estratègies de comunicació i de creació i formació de públics de les arts escèniques i
musicals
1
els programes educatius, socials i de treball comunitari relacionats amb les arts en viu

Aquestes activitats han de ser organitzades i finançades de forma directa o indirecta per l’ens
local.
Queden excloses de suport:
1. L’exhibició d’arts escèniques i musicals de l’espai escènic de la programació estable, tret
d’aquelles actuacions adreçades a públics específics.
2. Projectes, activitats o accions que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes
d’algun altre programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona.
3. L’exhibició d’espectacles escènics i musicals adreçats a escolars en horari lectiu.
Article 2. Finalitat de les subvencions
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
•
•
•
•
•

Apropar l’espai escènic i les seves activitats als ciutadans (especialment al públic jove)
amb la programació d’activitats específiques.
Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant
una tasca continuada de fidelització del públic existent.
Conèixer els públics a partir d’eines d’estudi i anàlisi de les bases de dades dels
espectadors, de l’ús del sistema de venda d’entrades, etc.
Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a
través de programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu.
Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques.

1

Els programes educatius comprenen aquelles activitats en les quals es fomenta la participació a través de les arts
escèniques. S’exclouen les exhibicions professionals de teatre, música i dansa adreçades a escolars en horari lectiu.
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•
•

•

Disseny i/o posada en marxa de plans de comunicació dels espais escènics, inicis de
temporada o programació estable.
Millorar la difusió de les activitats de l’espai escènic a través de l’ús d’un web específic
del teatre, les xarxes socials, aplicacions tecnològiques avançades, accions de
promoció, col·locació d’elements mòbils o permanents a emplaçaments estratègics dels
municipi, senyalística, etc. per tal de connectar més directament amb els ciutadans.
Crear o potenciar associacions o col·lectius d’espectadors i formar espectadors.

Article 3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
projectes o activitats desenvolupades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015.
Article 4. Requisits dels beneficiaris
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens que hagin sol·licitat la seva
adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals en el moment de
finalitzar el període de presentació de sol·licituds de subvencions i sempre que no
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Tanmateix, l’adhesió al Protocol
haurà d’haver estat acceptada/constatada per la Diputació abans de la resolució
d’atorgament de subvencions.
2. Queden exclosos de la present convocatòria els municipis del Circuit que disposen d’un
equipament escènic i musical local multifuncional (E3) recollits en el Decret 48/2009 de
24 de març del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (DOGC
5347 de 26 de març de 2009) i en l’Ordre CLT 24/2012, de 2 de febrer, de paràmetres
mínims que han de complir determinats equipaments escènics i musicals del SPEEM i
dels mecanismes de suport, amb els quals la Diputació de Barcelona establirà un
conveni per donar suport a la seva programació i a les seves activitats d’arts escèniques
i música durant el 2015.
3. Els ens beneficiaris podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les activitats
descrites d’acord amb els principis i les modalitats de gestió recollides a la normativa de
contractació pública vigent i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis. S’acceptarà la
gestió externalitzada quan aquesta derivi d’una relació jurídica prèvia i preexistent a la
sol·licitud presentada. Caldrà acreditar documentalment aquesta externalització.
Article 5. Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar
Per sol·licitar la subvenció s’haurà d’aportar la documentació següent:
1) Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web
http://www.diba.cat/web/oda/descarregues i que haurà d’incorporar o adjuntar la següent
informació:
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el
que ho fa.
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció.
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació.
d) Descripció de l’activitat o activitats per al finançament de la qual se sol·licita la
subvenció amb indicació del seu cost total.
e) Import de la subvenció que es sol·licita.
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f) Data i lloc de la sol·licitud.
g) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
h) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de
Barcelona per què aquesta pugui consultar directament a la Seguretat Social si el
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.
i) Còpia de document administratiu (convenis, contractes i /o altres acords formals) que
acrediti l’externalització d’una part o de la totalitat de la programació per a la qual se
sol·licita suport, si s’escau.
2) Declaració responsable
a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article
13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de
condicions de la subvenció, o bé indicació de l’externalització de la gestió de l’activitat
en base a una relació jurídica prèvia i preexistent.
c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona.
d) Que l’entitat a la qual representa, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a la Diputació de
Barcelona ajuts per a les mateixes actuacions presentades a la present convocatòria.
e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria l’obtenció
d’altres subvencions per a la mateixa activitat.
3) Activitats proposades
Caldrà omplir un formulari per cada activitat o projecte presentat a la convocatòria,
mitjançant el model que es podrà descarregar al web de l’Oficina de Difusió Artística, i que
haurà d’incorporar la següent informació: nom de l’activitat, objectius, contingut, estratègia i
coherència, abast social, sistemes d’avaluació i control, transversalitat, calendari,
pressupost d’ingressos i despeses, configuració de l’equip de treball, i participants quan n’hi
hagi.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada pel representant legal de l’ens local sol·licitant i serà
original o còpia degudament autenticada.
En el cas d’altres ens instrumentals adherits al Circuit la documentació haurà d’anar signada
pel representant legal de l’entitat adherida.
Article 6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l’endemà de la
data de la publicació de la present convocatòria al BOPB. Les sol·licituds es podran
presentar mitjançant una instància normalitzada adreçada a l’Excm. Sr President de la
Diputació de Barcelona, en qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona,
així com pels altres mitjans previstos en la legislació vigent i tot d’acord amb el que preveu
l’article 23 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. La sol·licitud haurà d’anar
correctament signada per part del representant legal de l’entitat.
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També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
Les sol·licituds trameses per correu certificat dins de termini s’hauran d’anunciar el mateix
dia del seu enviament, mitjançant correu electrònic a l’Oficina de Difusió Artística
(oda@diba.cat).
El model normalitzat de sol·licitud, així com els models de tots els documents exigits, podrà
trobar-se
a
la
pàgina
web
de
l’Oficina
de
Difusió
Artística
(http://www.diba.cat/web/oda/descarregues)
Cada ens partícip podrà presentar un màxim d’una sol·licitud que reculli els projectes
objecte d’aquesta convocatòria que es duran a terme durant l’any 2015 al municipi. El
màxim de projectes o activitats a presentar per ens partícip serà de quatre (4).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Article 7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
Article 8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases reguladores
serà el de concurrència competitiva.
Article 9. Criteris objectius de valoració de les activitats i atorgament de les
subvencions
Només es podrà presentar una única sol·licitud per ens partícip del Circuit de la Xarxa
d’Espais Escènics Municipals. Cada sol·licitud pot contenir una o més activitats o projectes,
la finalitat dels quals coincideixi plenament amb els objectius descrits a l’article 1 de la
present convocatòria, i fins a un màxim de quatre (4). Si se’n presenten més, es
desestimaran els de menys import. Per a cada projecte o activitat caldrà omplir un formulari.
Cada projecte serà valorat individualment.
Per valorar els projectes s’aplicaran els criteris que es defineixen a continuació tenint en
compte les puntuacions màximes següents:
CRITERIS DE VALORACIÓ
Contingut
Estratègia i coherència
Abast social
Sistemes d’avaluació i control
Transversalitat
TOTAL
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En l’apartat de contingut es valorarà la descripció de la proposta, les activitats concretes a
realitzar, la solidesa, elaboració, innovació i rellevància del projecte i la seva adequació a la
convocatòria.
En l’apartat d’estratègia i coherència es valorarà la planificació dels projectes, la definició de
la proposta en els objectius perseguits, que siguin factibles, proporcionats, adequats als
objectius plantejats i que tinguin un equilibri pressupostari entre les diferents partides
econòmiques.
En l’apartat de l’abast social es valorarà la implicació d’associacions o col·lectius artístics
locals, el nivell de projecció i repercussió social de les activitats i la capacitat d’arribar a més
públics i ciutadans del municipi o municipis de l’entorn.
En l’apartat de transversalitat es valorarà la implicació d’altres àrees de l’ens local.
En l’apartat d’avaluació i control es valorarà si en el plantejament del projecte s’han
dissenyat mesures de seguiment, balanç, avaluació, control i mesures correctores de
l’activitat.
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim un projecte amb
una puntuació igual o superior a 12 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles en què tots el projectes obtinguin una puntuació inferior a 12
punts.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
Article 10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2015 per a la concessió de les subvencions
regulades en les presents Bases reguladores serà de 100.000 € (cent mil euros) i aniran a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/13103/33410/46202, tot i que depenen dels ens
beneficiaris poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries següents:
G/13103/33410/46700, G/13103/33410/46800 i G/13103/33410/46901.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
Article 11. Import individualitzat de les subvencions
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la consignació
pressupostària anteriorment fixada.
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’incloguin despeses de personal
(Capítol I), tota la despesa de personal que superi el 20% del total del pressupost del
projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
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Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’incloguin despeses no
subvencionables, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir els percentatge màxim de suport
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en les Bases
reguladores, i en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge
màxim de suport a aquells projectes que obtinguin les puntuacions més elevades i es
disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor, establint-se percentatges de suport
per trams segons la puntuació obtinguda. L'establiment d'aquests trams per puntuació i
percentatges de suport quedarà degudament motivat en l'informe d'instrucció. S’atorgarà un
import de subvenció individualitzat per a cada projecte/activitat.
Article 12. Òrgans competents
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà la Delegació de Cultura de l’Àrea de Presidència.
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:
−
−
−
−
−
−

Pel Diputat adjunt de Cultura, com a president de l’Òrgan responsable.
Per la Coordinadora en matèria de Cultura.
Per la Gerent dels Serveis de Cultura.
Per la Cap de l’Oficina de Difusió Artística.
Per la Cap de la Secció Tècnica de l’Oficina de Difusió Artística.
Per dos tècnics/ques en matèria de Cultura, de l’Àrea de Presidència.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella 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 competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total
previst.
Article 13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 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.
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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.
Article 14. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de format tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
Article 15.

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.
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, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari,
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre els diversos projectes que
l’integren. En cas d'observar-se desviacions del cost de l'activitat respecte el seu
pressupost inicial, es valorarà la procedència de reduir o mantenir l'import de la
subvenció.
La realització de tots els projectes presentats és vinculant. En el cas que no es realitzés
algun projecte, l’import individualitzat atorgat per aquest projecte serà revocat o reduït
durant el procés de liquidació de la convocatòria.
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.
Article 16. Despeses subvencionables
Es consideraran despeses subvencionables:
a) Les despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i
fidelització de públics. Excepte les despeses de cartelleria (cartells, programes de
temporada, programes de mà, flyers, tríptics i similars).
b) Les despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris
relacionats amb les arts en viu. Excepte les despeses de cartelleria (cartells, programes
de temporada, programes de mà, flyers, tríptics i similars).
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Es consideraran despeses subvencionables els capítols I, II i IV. S’estableix un percentatge
màxim del 20% en despesa de personal (Capítol I) sobre el pressupost total de cada projecte
pel qual es demana subvenció.
L’IVA ha de constar desglossat i no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutirlo.
Article 17. Despeses no subvencionables
Es consideraran despeses no subvencionables:
a) Despeses corresponents a àpats i/o queviures
b) Despeses corresponents a viatges, dietes o allotjaments.
c) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on es
desenvolupi l’activitat.
d) Despeses de cartelleria (cartells, programes de temporada, programes de mà, flyers,
tríptics i similars).
e) Despeses de Capítol I que superin el 20% del pressupost total del projecte.
Article 18. Subcontractació.
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que
conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada.
Article 19. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Atesa la difícil situació econòmica, els problemes de tresoreria que manifesten els ajuntaments
i l’obligatorietat de complir els terminis establerts per la llei 15/2010 de mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, no s’exigirà que les despeses estiguin pagades.
Article 20. Forma i termini de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 2016.
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, entitats municipals descentralitzades i organismes
autònoms locals: Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents Bases reguladores, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Un certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions reconegudes de
l’activitat objecte de la convocatòria amb el certificat de justificació de subvencions per
administracions públiques
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com
dels ingressos que financen l’actuació.
2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del
seu cost.
3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la
Seguretat Social.
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En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de
referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals) per fer efectiva l’aportació
de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents Bases reguladores, així com de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1. S’haurà d’indicar el cost total de les activitats subvencionades.
2. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a
l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
Quan el beneficiari hagi externalitzat una part o la totalitat de les activitats, o bé hagi atorgat
ajuts econòmics a entitats públiques o privades del seu municipi amb la mateixa finalitat que
la subvenció rebuda, a més de la justificació anterior també haurà de certificar la data en
què ha efectuat la transferència -en el cas que n’hi hagi-, que ha rebut la justificació de la
despesa efectuada, i que ha estat verificada i és conforme a l’objecte de la subvenció. Així
mateix, haurà d’ajuntar segons cada cas, còpia del contracte de gestió de serveis públics i /o
conveni de col·laboració entre les dues institucions o bé còpia de la resolució de concessió
de l’ajut.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/oda/descarregues
Article 21. 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 subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui.
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.
Article 22. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
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Article 23. Circumstàncies que donen lloc a la modificació 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 del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les
presents Bases reguladores.
Article 24. 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 a la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud que tingui per objecte la mateixa
finalitat.
Article 25. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
•

Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.

•

Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província.

Article 26. Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la
documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals elaborats a partir de
la data de la notificació de la resolució de la present convocatòria.
Article 27. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a
reintegrar l’excés.
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2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/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; 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.
Article 28. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i 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.
Article 29. 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.
Article 30.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases reguladores, són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de
juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General
per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i altra legislació
concordant.”

Segon.- APROVAR la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de
100.000 € (cent mil euros), el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors
Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- RETENIR crèdit per un import de 100.000 € (cent mil euros) a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/13103/33410/46202 del pressupost vigent de despeses de
la Diputació de Barcelona, tot i que depenent de la naturalesa dels ens beneficiaris de
les subvencions es poden veure afectades les aplicacions pressupostàries següents:
G/13103/33410/46700, G/13103/33410/46800 i G/13103/33410/46900.
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.
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Gerència de Serveis de Biblioteques
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, formalitzar un
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de PuigReig, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que
la Diputació ofereix en relació amb la “Biblioteca Guillem de Berguedà” d’aquest
municipi.- 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:
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els
seus municipis del servei de biblioteca pública.
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67.b del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és
obligatori per als municipis de més de cinc mil habitants.
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del
serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i
cooperació.
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació:
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de
manera útil a les seves necessitats.
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 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i publicada al BOPB de 13 de
gener de 2015.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Puig-Reig en l’àmbit de
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en
relació a la “Biblioteca Guillem de Berguedà” d’aquest municipi de la qual l’Ajuntament
n’és titular, d’acord amb la minuta que a continuació es transcriu:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE PUIG-REIG EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA D’AQUEST MUNICIPI
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares,
Diputat adjunt a la Presidència i delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, facultat
d’acord amb la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de
gener de 2015, respectivament), assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon,
en virtut de les facultats conferides pel Decret de Presidència de la Corporació núm.
12577/13, de data 16 de desembre de 2013, i publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
AJUNTAMENT DE PUIG-REIG, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Antonio
Clement Guitart, assistit per la Secretària d’aquest Ajuntament Sra. Lourdes Anglada
Codina.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir,
convertir-la en coneixement.
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells,
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves
necessitats.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b)
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis
de més de cinc mil habitants.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1)
estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que
disposa la legislació vigent al respecte.
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera
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de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions.
L’Ajuntament de Puig-Reig va inaugurar la primera biblioteca municipal en data 13 de
novembre de 1955. La seu es va traslladar a un nou local en data 11 de setembre de 1996
amb la finalitat de prestar el servei de forma adequada, la nova ubicació estava al c/ Plaça
Nova s/n. En data 28 de febrer de 1996 l’Ajuntament de Puig-reig i la Diputació de
Barcelona van formalitzar el conveni de gestió d’aquesta Biblioteca. A l’actualitat es
denomina “Biblioteca Guillem de Berguedà”.
L’Ajuntament de Puig-reig, amb la voluntat de millorar els serveis, te previst traslladar
aquesta Biblioteca a un nou espai més ampli, que preveu inaugurar en data 21 de desembre
de 2014.
Per a la construcció i l’equipament d’aquesta nova Biblioteca, en l’àmbit de suport al
manteniment d’equipament i d’infraestructures del Pla de concertació Xarxa de Governs
Locals 2012-2015, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 19 de
desembre de 2013, s’aprovà el conveni específic de col·laboració amb aquest Ajuntament
amb un ajut econòmic de 500.000 €.
El present conveni va ser aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de 29 de desembre de
2014 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ...........
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents
PACTES
Primer: Objectiu
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Puig-reig, en relació amb la
Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport.
La Biblioteca té la condició de servei públic municipal. I forma part de la Xarxa de
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de
la seva demarcació.
Segon: Denominació de la Biblioteca
La Biblioteca, ubicada al carrer Riera de la Sala, núm. 5-7 de Puig-reig, amb una superfície
2
útil de 1.060m i que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves
dimensions i serveis bàsics, es denomina “Biblioteca de Guillem de Berguedà”.
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions.
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Tercer: Modificacions
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre
l’Ajuntament i la Diputació.
Quart: Direcció
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1 del present conveni.
Cinquè: Compromisos
5.1. La Diputació s’obliga a:
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per al a biblioteca pública
i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. L’Ajuntament, d’altra banda,
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents.
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca
a la seva col·lecció.
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi
d’experiències i iniciatives.
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació.
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya.
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents.
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet.
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació.
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació.
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.
5.2. L’Ajuntament s’obliga a:
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els
termes que recull la clàusula sisena.
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.3. Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca pública i el
Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en
el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament.
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5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura,
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.5. Aportar anualment un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual
quantia que aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure accés
de la Biblioteca.
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu
contingut, llevat de l’equipament informàtic.
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les
d’Internet (aula d’informàtica).
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca.
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts.
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana,
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat.
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de
personal de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència.
5.2.13. Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris virtuals.
Sisè: Funcions i serveis
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca municipal.
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica
general.
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el
Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei
de biblioteca de 25 hores setmanals.
Setè: Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la biblioteca
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons
en lliure accés que disposa la Biblioteca.
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Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària.
Novè: Vigència
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.
Són causes d’extinció d’aquest conveni, el mutu acord, la resolució o qualsevol altra causa
admissible en dret.
El present conveni deixa sense efecte l’anterior formalitzat en data 28 de febrer de 1996
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Puig-reig, en relació a la gestió de la
Biblioteca d’aquest municipi.
Disposició transitòria
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el Mapa de la Lectura Pública de
Catalunya. En aquests casos, la Diputació participarà en el procés de selecció de personal
que endegarà l’Ajuntament.”

16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, formalitzar un nou
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Martorell, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport
que la Diputació ofereix en relació amb la Biblioteca d’aquest municipi, i deixar
sense efectes l’anterior conveni, formalitzat en data 25 d’abril de 1994.- 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:
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els
seus municipis del servei de biblioteca pública.
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67.b del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és
obligatori per als municipis de més de cinc mil habitants.
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del
serveis municipals, a desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i
cooperació.
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació:
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de
manera útil a les seves necessitats.
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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.1) de la
Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i publicada al BOPB de 13 de
gener de 2015.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Martorell en l’àmbit de
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en
relació a la Biblioteca d’aquest municipi de la qual l’Ajuntament n’és titular, d’acord
amb la minuta que a continuació es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA D’AQUEST
MUNICIPI
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares,
Diputat adjunt a la Presidència i delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, facultat
d’acord amb la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i publicada al BOPB de 13 de gener
de 2015, 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 data 16 de
desembre de 2013, i publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
AJUNTAMENT DE MARTORELL, representat pel tinent alcalde, Sr. Xavier Fonollosa i
Comas, assistit pel Secretari d’aquest Ajuntament Sr. Jaime Tramunt Monsonent.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir,
convertir-la en coneixement.
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells,
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves
necessitats.

105/196

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b)
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis
de més de cinc mil habitants.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1) estableixen la
competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la responsabilitat
directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de prioritats que es
desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que disposa la legislació vigent
al respecte.
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera de la
Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els serveis
regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions provincials,
mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions.
L’ajuntament de Martorell va inaugurar la primera biblioteca municipal en data 9 de novembre de
1969 a l’antiga Casa de Cultura de Martorell, el nom actual de Francesc Pujols el va rebre
oficialment el 6 d’abril de 1984. Deu anys més tard, concretament, el 23 de setembre de 1994,
es va inaugurar la nova seu situada al nou Centre Cultural de Martorell, ubicada al Passeig de
Catalunya s/n (actualment Plaça de les Cultures s/n), la qual forma part de la Xarxa de
Biblioteques Municipals. Havent-se aprovat per acord de la Comissió de Govern de la Diputació
de 17/03/1994 la minuta del conveni de gestió d’aquesta Biblioteca, el qual es va formalitzar
entre l’Ajuntament de Martorell i la Diputació de Barcelona el 25 d’abril de 1994.
L’Ajuntament de Martorell, amb la voluntat de millorar els serveis, te previst la construcció d’un
nou equipament cultural per traslladar aquesta Biblioteca a un nou espai més ampli, previst
d’inaugurar al febrer de 2015.
Per a la construcció i l’equipament d’aquesta nova Biblioteca, per col·laborar en l’actuació “Nou
equipament cultural destinat a Biblioteca Pública” de l’Ajuntament de Martorell, per Decret del
Vice-president primer de la Diputació de Barcelona del dia 15/04/2014, s’aprovà el conveni
regulador de l’atorgament d’una subvenció amb aquest Ajuntament amb un ajut econòmic de
2.500.000 €.
El present conveni va ser aprovat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de data 10 de
novembre de 2014 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ...........
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació
G/13200, funció 332 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/13200, funció 332, conceptes 220,
629, 639 i G/20300, funció 332, conceptes 216, 243, 626 del corresponent exercici pressupostari
de la Diputació de Barcelona.
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
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públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents
PACTES
Primer: Objectiu
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Martorell, en relació amb la
Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els requeriments
mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport.
La Biblioteca té la condició de servei públic municipal. I forma part de la Xarxa de
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de
la seva demarcació.
Segon: Denominació de la Biblioteca
La Biblioteca, ubicada al carrer Av. Mancomunitats Comarcals núm. 13 de Martorell, amb
2
una superfície útil de 1.800 m i que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les
seves dimensions i serveis bàsics, es denomina “Biblioteca municipal de Martorell”.
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions.
Tercer: Modificacions
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre
l’Ajuntament i la Diputació.
Quart: Direcció
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1 del present conveni.
Cinquè: Compromisos
5.1. La Diputació s’obliga a:
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per al a biblioteca pública
i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. L’Ajuntament, d’altra banda,
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents.
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5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca
a la seva col·lecció.
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi
d’experiències i iniciatives.
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació.
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya.
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents.
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet.
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació.
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació.
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.
5.2. L’Ajuntament s’obliga a:
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els
termes que recull la clàusula sisena.
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.3. Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca pública i el
Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en
el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament.
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura,
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.5. Aportar anualment un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual
quantia que aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure accés
de la Biblioteca.
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu
contingut, llevat de l’equipament informàtic.
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les
d’Internet (aula d’informàtica).
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca.
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5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts.
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana,
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat.
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable en
matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de personal
de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència.
5.2.13. Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris virtuals.
Sisè: Funcions i serveis
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca municipal.
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt de la
població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis bàsics es
presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa en règim de
préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica general.
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el
Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei de
biblioteca de 35 hores setmanals.
Setè: Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la biblioteca
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons en
lliure accés que disposa la Biblioteca.
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària.
Novè: Vigència
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a rescindir-lo
mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.
Són causes d’extinció d’aquest conveni, el mutu acord, la resolució o qualsevol altra causa
admissible en dret.
El present conveni deixa sense efecte l’anterior formalitzat en data 25 d’abril de 1994 entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorell, en relació a la gestió de la Biblioteca d’aquest
municipi.
Disposició transitòria
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat contractat
directament per l’Ajuntament, d’acord amb el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya. En
aquests casos, la Diputació participarà en el procés de selecció de personal que endegarà
l’Ajuntament.”
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una
addenda al conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat en data 2
d’octubre de 2014, entre la Diputació de Barcelona i el Corsorci LOCALRET,
relatiu a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre del ple dret del
Consorci LOCALRET, amb l’objecte de determinar l’aportació d’aquesta
Corporació per a l’exercici 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Consorci LOCALRET està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya,
juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de fomentar, impulsar i
coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en
l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena
d’Administracions, d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i
l’administració electrònica.
La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació,
està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la
implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el
desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis
de la província de Barcelona, i, especialment, a aquells amb una menor capacitat
econòmica i de gestió.
Des de la constitució del Consorci LOCALRET s’ha produït una estreta col·laboració
entre aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als municipis
en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicacions
electròniques en el territori així com en les actuacions de suport als ajuntaments en
l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Aquesta col·laboració
es va manifestar en la signatura de dos convenis interadministratius de cooperació
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET. El primer de data 23 de juliol
de 1998 que fomentava l’impuls per a la construcció de noves xarxes de
telecomunicacions, i el segon de data 23 de desembre de 2014, que ja regulava la
relació preferent entre ambdues entitats.
En data 2 d’octubre de 2014 la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET varen
subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la col·laboració interadministrativa
entre ambdues entitats i la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de
ple dret de l’esmentat Consorci.
L’esmentat Conveni a la clàusula Tercera estableix “La Diputació de Barcelona, com a
membre del Consorci, contribuirà a les depeses de funcionament del Consorci
mitjançant el pagament d’una quota anual que s’aprovarà per a cada exercici”.

110/196

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

La clàusula Setena de l’esmentat Conveni estableix que “anualment es signarà la
corresponent addenda per tal de determinar l’aportació de la Diputació en l’exercici
corresponent”.
Es per tot això que les parts acorden subscriure la present addenda al conveni de 2
d’octubre de 2014 que determina l’aportació de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2015.
Atès que la signatura d’aquesta Addenda respon a la materialització d’allò
explícitament aprovat pel Ple de la Corporació en data 24 de juliol de 2014 mitjançant
Acord núm. A/99/2014, i que l’import de la quota anual per aquest exercici 2015 es fixa
en 170.000 € (cent setanta mil euros), correspon a la Junta de Govern, d’acord amb el
previst a l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de 8 de gener de 2015, i modificada
per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al
BOPB de 13 i 22 de gener de 2015), l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’addenda del Conveni de col·laboració interadministrativa subscrit
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET en data 2 d’octubre de 2014,
en el sentit que tot seguit es detalla:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE
AMBDUES ENTITATS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
COM A MEMBRE DE PLE DRET DEL CONSORCI LOCALRET
INTERVENEN
D'una banda, l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, Carles Rossinyol i Vidal, en nom i representació de la Diputació de Barcelona,
segons la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de
gener de 2015, respectivament), assistit del Secretari delegat, Sr. Albert Ortiz Villuendas, en
virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència núm. 12577/13, de data 16 de
desembre de 2013, publicat al BOPB de 13 de gener de 2014.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, en la seva condició de President del Consorci
local LOCALRET, assistit en aquest acte pel secretari general, Sr. Jordi Cases i Pallarès.
ANTECEDENTS
I.

Que en data 2 d’octubre de 2014 la Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET
varen subscriure un Conveni mitjançant el qual s’acorda la col·laboració
interadministrativa entre ambdues entitats i la integració de la Diputació de Barcelona
com a membre de ple dret de l’esmentat Consorci.
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II.

En aquest Conveni, concretament en la clàusula Tercera, es preveu que “La
Diputació de Barcelona, com a membre del Consorci LOCALRET, contribuirà a les
despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una quota anual
que s’aprovarà per a cada exercici” .

III.

A la clàusula Setena es preveu que “Anualment es signarà la corresponent addenda
per tal de determinar l’aportació de la Diputació de Barcelona en l’exercici
corresponent”
PACTES

PRIMER.- Les parts acorden que la quota per a l’any 2015 que ha d’aportar la Diputació de
Barcelona al Consorci LOCALRET és de 170.000 € (cent setanta mil euros), com a
contribució per a les depeses de funcionament del Consorci del present any.
SEGON.- La resta de clàusules del Conveni signat en data 2 d’octubre de 2014 continuen
plenament vigents.
I, en prova de conformitat, les partes signen la present addenda al conveni de 2 d’octubre de
2014 per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que tot seguit s’indiquen.”

Segon.- APROVAR la quota a efectes de l’anualitat 2015, com a contribució per a les
depeses de funcionament del Consorci del present any.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l’any 2015 de 170.000 € (cent
setanta mil euros), IVA inclòs, que s’ha de fer efectiva a càrrec de l’aplicació
pressupostària següent G/20300/49100/46700.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Consorci LOCALRET, per al seu
coneixement i efectes.
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta de
conveni de col·laboració entre les Diputacions de Barcelona, Lleida i Girona,
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, Ajuntament de Girona,
Barcelona Infraestructures Municipals SA i l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
per a la contractació de la creació i desenvolupament de la Fase II del Programa
TCQi, així com per a la regulació de l’explotació i el manteniment d’aquesta
aplicació informàtica.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
I. Antecedents:
Des de l’any 1984, la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
(en endavant l’ITeC) impulsa la creació de mètodes i d’instruments que facilitin als
diferents agents del sector de la construcció l’optimització de les seves actuacions dins
dels procés constructiu.
Del conjunt d’aquests mètodes i instruments neix la metodologia SEGUITeC per a
l’establiment i seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat en el procés
constructiu, aplicada de forma reeixida a les principals operacions d’infraestructura i
edificació que tingueren lloc a Barcelona en el transcurs dels anys 1988-1992 com a
conseqüència dels Jocs Olímpics.
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La nova versió de la Metodologia SEGUITeC, anomenada TCQ, que a l’any 1997
acorden
desenvolupar
conjuntament
l’anteriorment
denominada
Gestió
d’Infraestructures, SAU (GISA), actualment Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU i l’ITeC, inclou el desenvolupament del nou programari TCQ2000
(anomenat anteriorment COSTITeC), del que Infraestructures.cat ostenta la titularitat i
l’ITeC la titularitat de la metodologia emprada i els drets d’explotació del TCQ2000
(reproducció, distribució i transformació), segons allò acordat entre les parts a les
clàusules segona i tercera del Conveni de col·laboració entre aquestes entitats de 18
de gener de 1997.
Així, el TCQ2000 és una aplicació informàtica per a la gestió de la informació que es
produeix durant el procés constructiu. El TCQ2000 disposa d’un mòdul específic per a
cadascuna de les fases del procés constructiu.
Els canvis tecnològics aconsellen la substitució del programari TCQ2000 per un altre
(anomenat TCQi) que aprofiti totes les avantatges que ofereixen els actuals mitjans
informàtics, alhora que s’actualitzen les seves prestacions. La creació i
desenvolupament d’aquest nou programari reportarà notables millores sobre la
Viabilitat i Arquitectura del programari.
II.- Proposta de Conveni:
La Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU, a l’any 2013, va sol·licitar la implicació i col·laboració de diferents
administracions públiques de caràcter territorial que ostenten funcions de gestió en el
procés constructiu i que poden tenir un interès directe en el desenvolupament d’aquest
nou programari com una eina de treball en l’exercici de la seva activitat per un millor
control i eficiència de la gestió del Temps, Cost i Qualitat del procés constructiu a
l’àmbit de Catalunya.
Es va preveure que la creació d’aquesta nova aplicació informàtica es desenvolupés
en dues fases:
- la Fase I, el Conveni de la qual es va signar en data 26 de març de 2014,
d’acord amb la minuta aprovada per la Junta de Govern de data 19 de
desembre de 2013 (AJG 744/13) l’objecte del qual està previst que finalitzi el
31 de març de 2015
- la Fase II, que tindrà un calendari inicial que començarà amb la signatura del
Conveni objecte del present dictamen i està prevista la seva finalització el 31
de desembre de 2016.
Així , les Administracions i Entitats públiques que intervenen són les següents:
- La Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de
Calalunya SAU.
- Barcelona Infraestructures Municipals SA
- L’Ajuntament de Girona,
- La Diputació de Lleida,
- La Diputació de Girona,
- L’Àrea Metropolitana de Barcelona
- La Diputació de Barcelona
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Aquestes continuen interessades en contractar i intervenir en la creació i
desenvolupament de les dues fases de l’aplicació informàtica esmentada, participant
tècnica i econòmicament en dites actuacions per a l’aplicació i ús d’aquesta nova
aplicació.
III.- Règim jurídic:
En els mateixos termes que el Conveni de la Fase I, l’objecte del Conveni de
col·laboració que es proposa és la contractació, creació i desenvolupament de la Fase
II de la nova aplicació informàtica TCQi, així com la regulació de l’explotació i el
manteniment d’aquesta aplicació.
En aquest sentit, la contractació de la creació i desenvolupament de la Fase II del
TCQi, per raons econòmiques de finançament i d’eficiència administrativa, serà
cofinançada per les entitats intervinents en els termes que es fixen en el Conveni,
d’acord amb allò previst en l’article 109.5 del Text refós de la Llei de Contractes de
Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.
Les Administracions i Entitats Públiques signants actuen en base a les potestats que
l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
articles 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, que reconeix a les administracions locals capacitat suficient per formalitzar
convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú.
La Diputació de Barcelona té competències d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, de coordinació del serveis municipals, de
prestacions de serveis públics de caràcter supramunicipal i supracomarcal i en
general, de foment i administració dels interessos particulars de la província (Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local – art. 36.1-, Text Refós de
la Llei municipal de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril –arts. 91 a 93)
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, es proposa a la Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, que elevi a la Junta de Govern l’adopció, per
delegació de la Presidència, dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU; Barcelona
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Infraestructures Municipals SA, ajuntament de Girona; les diputacions de Barcelona,
de Lleida i de Girona; i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la contractació del
desenvolupament de la Fase II del Programari TCQi i per a la regulació de l’explotació
i el manteniment d’aquesta aplicació, el text literal del qual i dels seus quatre annexos
és com segueix:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, SAU, BARCELONA INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA,
L’AJUNTAMENT DE GIRONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
PER A LA CONTRACTACIÓ, CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA FASE II DEL
PROGRAMARI TCQI I PER A LA REGULACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT
D’AQUESTA APLICACIÓ
A Barcelona, a _________de 2015
REUNITS
________________ (Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU).
________________ (Barcelona Infraestructures Municipals SA).
________________ (L’Ajuntament de Girona).
________________ (La Diputació de Barcelona).
________________ (La Diputació de Lleida).
________________ (La Diputació de Girona).
________________ (L’Àrea Metropolitana de Barcelona).
(en endavant Administracions i Entitat pública signants)
Les persones reunides es reconeixen la competència necessària per formalitzar el present
Conveni de Col·laboració, i en conseqüència
EXPOSEN
I.- Que des de l’any 1984, la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
(en endavant l’ITeC) impulsa la creació de mètodes i d’instruments que facilitin als diferents
agents del sector de la construcció l’optimització de les seves actuacions dins dels procés
constructiu.
Del conjunt d’aquests mètodes i instruments neix la metodologia SEGUITeC per a
l’establiment i seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat en el procés constructiu,
aplicada de forma reeixida a les principals operacions d’infraestructura i edificació que
tingueren lloc a Barcelona en el transcurs dels anys 1988-1992 com a conseqüència dels
Jocs Olímpics.
La nova versió de la Metodologia SEGUITeC, anomenada TCQ, que a l’any 1997 acorden
desenvolupar conjuntament l’anteriorment denominada Gestió d’Infraestructures, SAU
(GISA), actualment Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
(Infraestructures.cat) i l’ITeC, inclou el desenvolupament del nou programari TCQ2000
(anomenat anteriorment COSTITeC), i conclou en la creació d’una aplicació anomenada
TCQ2000 de la que Infraestructures.cat ostenta la titularitat i l’ITeC la titularitat de la
metodologia emprada i els drets d’explotació, en exclusiva, sobre la mateixa (reproducció,
distribució i transformació) per a l’àmbit territorial d’arreu del món d’acord als termes de dit
Conveni, el qual fou prorrogat i és actualment vigent. El TCQ2000 és una aplicació
informàtica per a la gestió de la informació que es produeix durant el procés constructiu. El
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TCQ2000 disposa d'un mòdul específic per a cadascuna de les fases del procés constructiu
seguint la tipologia de mòduls que es detallen en l’Expositiu II.
L’ITeC té registrades davant la Oficina Española de Patentes y Marcas les següents
marques nacionals:
-

Marca mixta “TCQ2000 ITeC” amb registre nº 2.122.113, registrada per a la classe 09
(“programa informàtic dissenyat per ajudar en les activitats de redacció, contractació,
planificació, seguiment i control de projectes i obres en el sector de la construcció”), en
vigor a la data de la signatura del present Conveni.

-

Marca mixta “TCQ2000 ITeC” amb registre nº 2.122.114, registrada per a la classe 42
(“serveis informàtics dissenyats per ajudar en les activitats de redacció, contractació,
planificació, seguiment i control de projectes i obres en el sector de la construcció”), en
vigor a la data de la signatura del present Conveni.

II.- Que els canvis tecnològics aconsellen la substitució del programari TCQ2000 per un altre
(anomenat TCQi) que aprofiti totes les avantatges que ofereixen els actuals mitjans
informàtics, alhora que s’actualitzen les seves prestacions. La creació i desenvolupament
d’aquest nou programari reportarà notables millores que són les que es detallen a l’Annex I,
sobre Viabilitat i Arquitectura del programari.
La creació d’aquesta nova aplicació informàtica està previst que es desenvolupi en dues
fases: pel que fa a la Fase I, el Conveni de la qual es va signar en data 26 de març de 2014,
està previst finalitzar l’objecte del mateix el 31 de març de 2015; mentre que la Fase II,
tindrà un calendari inicial que finalitzarà el 31 de desembre de 2016.
La Fase I inclou els Mòduls següents:
-

Mòdul de manteniment d’edificis: amb totes les utilitats.
Mòdul de Pressupostos amb les següents utilitats:
1.-Exportació/importació de pressupostos al “núvol” per el seu ús tant amb TCQ2000
com TCQi.
2.-Visualització d’un pressupost (estructura pressupostària, línies de pressupost,
components i plecs de condicions tècniques associat).

-

Mòdul de Certificació amb la següent utilitat: Elaborar una certificació.
Mòdul de comparació d’ofertes amb totes les utilitats.
Mòdul de Consolidació de la informació (Àrea col·laborativa) amb totes les utilitats.

La Fase II inclou els Mòduls següents:
-

Mòdul de Pressupostos amb la resta d’utilitats.
Mòdul de Planificació de treballs i econòmic amb totes les utilitats.
Mòdul de Certificació amb la resta d’utilitats.
Mòdul d’Estimació de costos amb totes les utilitats.
Mòdul de Seguretat i Salut amb totes les utilitats.
Mòdul de Control de qualitat amb totes les utilitats.
Mòdul de gestió mediambiental amb totes les utilitats.
Mòdul de Control de costos amb totes les utilitats.

S’adjunta com Annex II el Contingut de dit Programari.
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III.- Que les Administracions i Entitats públiques signants van demostrar interès en
contractar i intervenir en la creació i desenvolupament de les dues fases de l’aplicació
informàtica esmentada en l’Expositiu II, participant tècnica i econòmicament en dites
actuacions per l’aplicació i ús d’aquesta nova aplicació com una eina de treball en el exercici
de la seva activitat per a un millor control i eficiència de la gestió del Temps, Cost i Qualitat
del procés constructiu.
Que per desenvolupar la Fase I de l’aplicació informàtica TCQi, les Administracions i Entitats
Públiques signants van subscriure un primer Conveni signat en data 26 de març de 2014
IV.- Que una vegada en marxa la Fase I i havent rebut de forma satisfactòria una part
important del seu contingut, les Administracions i Entitats Públiques mostren el seu interès
per contractar, crear i desenvolupar la Fase II de l’aplicació TCQi concretant els següents
acords:
ACORDS
PRIMER.- Objecte del Conveni de Col·laboració
El present Conveni té per objecte l’establiment de la col·laboració entre les parts signants
per a la contractació, creació i desenvolupament de la Fase II de la nova aplicació
informàtica TCQi que permeti la gestió dels paràmetres de temps, cost, qualitat, impacte
ambiental i seguretat i salut, i el seu ús per tot tipus de maquinari – fix i mòbil – que disposi
del programari adient, així com la regulació de l’explotació i el manteniment d’aquesta
aplicació.
La programació informàtica de la nova aplicació es durà a terme amb la metodologia TCQ
d’acord al programari dels Annexos I i II i amb els criteris que acordin les Administracions i
Entitats públiques signants atenent a les seves necessitats, les quals seran tractades en la
Comissió Tècnica que es crearà amb dita finalitat.
SEGON.- Contractació cofinançada de la nova aplicació TCQi de la Fase II
Per raons econòmiques de finançament i d’eficiència, la contractació de la creació i
desenvolupament de la nova aplicació TCQi de la Fase II serà cofinançada per les parts
signats en els termes previstos en el present Conveni, d’acord a allò previst en l’article 109.5
del TRLCSP.
En dit sentit les parts consideren que la opció més adient per tramitar la contractació és
mitjançant un únic expedient per part d’un únic òrgan de contractació que serà el
responsable de la tramitació de l’expedient i que adjudicarà per compte de la resta de parts
signants un únic contracte.
D’acord amb l’anterior, i en virtut de l’Acord entre el Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat i Infraestructures.cat als efectes que sigui el primer, l’òrgan de contractació
del citat contracte en ser l’Administració que mitjançant Infraestructures.cat ostenta major
percentatge de titularitat dels drets d’autor sobre l’aplicació informàtica TCQi, mitjançant el
present Conveni les parts signants acorden encarregar al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat la gestió de la licitació i de la contractació de la nova aplicació
TCQi de la Fase II, en els termes i condicions previstos en el present Conveni.
En virtut de dit encàrrec, Departament de Territori i Sostenibilitat licitarà, adjudicarà i
formalitzarà l’esmentat contracte en nom propi i per compte propi i de la resta de parts
signants atenent al respectiu finançament, d’acord amb la normativa de contractació pública
vigent.
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Respecte el procediment de licitació a tramitar, atès que com s’ha indicat en l’Expositiu I,
l’ITeC és el titular de la metodologia TCQ i cessionari en exclusiva de l’aplicació TCQ2000,
la contractació de la creació i desenvolupament de la nova aplicació TCQi necessàriament
s’hauria d’adjudicar a l’ITeC per raons tècniques i de drets d’exclusivitat, en aplicació de
l’article 170 d) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel que s’aprovà el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). El Departament de Territori
i Sostenibilitat justificarà aquests extrems en el corresponent expedient de contractació.
Les condicions del contracte entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i i l’ITeC, que
restarà sotmès a dret administratiu, seran les pactades en el present Conveni.
TERCER.- Titularitat de l’aplicació informàtica TCQi
Per a la creació i desenvolupament del TCQi Infraestructures.cat aportarà el “know-how”
emprat en el desenvolupament i ús del TCQ2000, i sol·licitarà de l’ITeC la mateixa aportació
en el contracte que subscrigui amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.
Les Administracions i Entitats públiques signants del present Conveni tindran totes elles la
consideració de cotitulars de l’aplicació informàtica TCQi i, com a tals, ostentaran la titularitat
dels drets d’autor de la mateixa, entenent-se inclosos cadascun dels mòduls i utilitats de la
aplicació TCQi compresos en la Fase I i II a crear i desenvolupar.
L’ITeC per la seva part mantindrà la titularitat dels drets d’autor de la metodologia TCQ.
Aquestes referències apareixeran sota les següents indicacions:
© de l’aplicació informàtica TCQi: Administracions i Entitats públiques signants.
© de la metodologia TCQ: ITeC.
Les parts acorden que els percentatges de titularitat dels drets d’autor de les parts signats
sobre l’aplicació informàtica TCQi es fixaran de forma proporcional a les respectives
participacions de finançament del contracte previstes en l’acord Cinquè del present Conveni,
el qual, alhora, es reflectirà en el nombre de vots de que disposaran cadascuna de les
Administracions i Entitats públiques a la Comissió Tècnica i a la Comissió de Coordinació i
Seguiment.
D’acord a l’anterior, els percentatges de titularitat dels drets d’autor sobre l’aplicació
informàtica TCQi seran els següents:
-Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures.cat: 44,68%.
-L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant BIMSA: 21,27%
-L’Ajuntament de Girona: 2,13%
-La Diputació de Barcelona: 21,27%
-La Diputació de Lleida: 2,13%
-La Diputació de Girona: 2,13%
-L’Àrea Metropolitana de Barcelona: 6,39%
Sens perjudici de l’anterior, totes les Administracions i Entitats públiques titulars gaudiran de
l’ús dels mòduls de la Fase II en igualtat de condicions.
Així, les Administracions i Entitats públiques disposaran, per a ús propi, del nombre de
llicències de qualsevol dels mòduls i/o utilitats de l’aplicació TCQi, que considerin
necessàries, el que posaran en coneixement de l’ITeC per tal que els atorgui les llicències
requerides.
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QUART.- Constitució d’una Comissió Tècnica per a l’avaluació i desenvolupament
tècnic de l’aplicació informàtica i d’una Comissió de Coordinació i Seguiment dels
objectius del present Conveni i del contracte
Per tal de vetllar per la correcta creació i desenvolupament tècnic de l’aplicació TCQi,
d’acord als criteris i necessitats de les Administracions i Entitats públiques signants, tant en
la fase de programació de la primera versió, com durant la fase d’explotació i ús, que inclou
el seu manteniment i evolució, es crearà una Comissió Tècnica que estarà integrada pels
representants de les Administracions i Entitats públiques signants, que es designin a
l’efecte, amb un nombre màxim de 2 persones per Administracions i Entitats públiques.
Formarà part també de dita Comissió l’ITeC però sense dret de vot.
Les funcions principals de la Comissió Tècnica seran les següents:
-

Definir els criteris de desenvolupament del programari del TCQi previst en els Annexos I i
II.

-

Aprovar la versió inicial del TCQi i l’aprovació de qualsevol modificació que representi un
canvi de les seves prestacions.

-

Seguir l’adequada evolució del desenvolupament del programari, així com el seu
manteniment.

-

Validar les tasques executades per l’ITeC a efectes de fer efectives les aportacions
econòmiques per al pagament del contracte cofinançat. Un mes abans a les dates de
pagament previstes en el calendari de finançament de l’Acord Cinquè, la Comissió
Tècnica es reunirà per avaluar i validar els treballs executats per fer efectives les
corresponents aportacions.

-

Analitzar experiències, nous coneixements, resultats, etc. obtinguts en l’ús, directe o
indirectament del TCQi, per tal de millorar les seves prestacions tant des del punt de
vista del programari com de les utilitats.

-

Altres que la pròpia evolució de la programació informàtica ho requereixin.

La Comissió Tècnica es reunirà almenys tres vegades a l’any, i sempre que a petició d’un
dels membres, la intenció d’assistència sigui de la meitat més un dels seus membres.
El Director de Producció d’Infraestructures.cat (o la persona que en cada moment ocupi el
càrrec definit o el seu equivalent) actuarà com a President de la Comissió Tècnica amb
funcions de coordinació. La Secretaria de la Comissió Tècnica l’ostentarà un representant
de l’ITeC.
Tanmateix, les parts acorden la creació d’una Comissió de Coordinació i Seguiment del
desenvolupament dels objectius del Conveni i del contracte, així com de l’explotació de
l’aplicació informàtica, que estarà integrada pels representants de les Administracions i
Entitats públiques signants, que es designin a l’efecte, amb un nombre màxim de 2
persones per Administracions i Entitats públiques. Actuarà com a President d’aquesta
Comissió el representant d’Infraestructures.cat.
Les funcions principals de la Comissió de Coordinació i Seguiment seran les següents:
-

Validar els acords que dintre de les seves funcions prengui la Comissió Tècnica.

-

Validar el pagament de les aportacions econòmiques prèvia validació de les tasques
executades per part de la Comissió Tècnica.
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-

Validar la possible baixa d’Administracions i Entitats públiques i acordar en el seu cas el
possible increment d’aportacions econòmiques i la redistribució dels percentatges de
titularitat.

-

Avaluar els resultats de l’explotació econòmica del TCQi i decidir-ne sobre la seva gestió,
mitjançant l’aprovació d’un informe d’explotació que haurà de presentar l’ITeC
anualment.

-

Formular i aprovar propostes de millora o reinversió de l’explotació econòmica del
programari per part de l’ITeC.

-

Fer el seguiment de la cessió de llicències d’ús dels mòduls del TCQi a Ajuntaments, en
els termes establerts a l’Annex IV del present conveni i vetllar pel seu compliment i
evolució.

-

Altres que la pròpia evolució de la programació informàtica ho requereixin.

La Comissió de Coordinació i Seguiment es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, i sempre
que ho sol·liciti alguna o algunes de les Administracions o Entitats públiques propietàries
que ostentin un mínim del 12% de titularitat.
A efectes de vot per ambdues Comissions, cada Administració i Entitat pública disposarà del
vot equivalent al percentatge de titularitat previst en l’Acord Tercer, independentment del
nombre de membres assistents. Els acords es prendran pel vot favorable de més del 50%
del percentatge de titularitat, tant dels presencials com dels vots delegats de manera
documental.
CINQUÈ.- Finançament de la Fase II
El pressupost de desenvolupament de la Fase II de l’aplicació TCQi, s’estima en un import
de 2.850.003 €, més IVA.
Consta en l’Annex III d’aquest Conveni el desglossament pressupostari del programari a
desenvolupar.
Les Administracions i Entitats públiques signants faran les aportacions pel finançament del
contracte de la Fase II de l’aplicació, d’acord als següents imports:
2015
Entitat
Infraestructures .cat
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Girona
Diputació de Barcelona
Diputació de Lleida
Diputació de Girona
Àrea Metropolitana de Barcelona

2016

Aportacions
Resta
inicials
aportacions
254.676
509.352,67
121.239
242.478,32
12.141
24.282,03

Total Fase 2

509.352,67 1.273.381,34
242.478,32 606.195,64
24.282,03
60.705,06

121.239

242.478,32

242.478,32

606.195,64

12.141
12.141
36.423

24.282,03
24.282,03
72.846,10

24.282,03
24.282,03
72.846,10

60.705,06
60.705,06
182.115,19

Totals
570.000 1.140.001,50 1.140.001,50 2.850.003,00
* Els imports expressats en Euros. No inclouen IVA
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El pagament de les aportacions econòmiques de cadascuna de les Administracions i
Entitats públiques es durà a terme per aquestes a l’ITeC en el marc del contracte adjudicat
pel Departament de Territori i Sostenibilitat a aquest últim, a quin efecte l'ITeC emetrà les
corresponents factures de forma independent a cadascuna de les Administracions i Entitats
públiques pel respectiu import de les seves aportacions.
Aquestes aportacions es fixen atenent a les disponibilitats pressupostàries de les
Administracions i Entitats públiques.
Les aportacions inicials en la quantia prevista en el present acord es faran efectives per les parts
signants a la formalització del contracte entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’ITeC.
La resta d’aportacions previstes per als anys 2015 i 2016 es duran a terme de la següent
manera:
-el 40% de l’anualitat el 31 de març (per l’any 2015 a la data de signatura del contracte),
-el 30% de l’anualitat el 30 de juny,
-el 30% de l’anualitat el 31 de desembre.
Llevat de la primera aportació que té caràcter de finançament anticipat, el moment de pagament
de la resta d’aportacions quedarà condicionat a la correcta evolució i desenvolupament de
l’aplicació TCQi, a satisfacció de les parts signants. Amb aquesta finalitat, la Comissió Tècnica
amb caràcter previ al calendari per fer efectives les aportacions i com a condició de pagament,
haurà de validar els treballs executats fins aquell moment. En cas contrari, les dates de
pagament quedaran post-posades a aquella data en que la Comissió Tècnica validi les feines.
Una vegada es doni el vist-i-plau a les feines, la Comissió de Coordinació i Seguiment
autoritzarà el pagament de les corresponents aportacions.
SISÈ.- Baixa d’Administracions i Entitats públiques o cessió a una tercera Administració
i/o Entitat pública de la seva participació
Les Administracions i Entitats públiques signants podran causar baixa del Conveni a petició
pròpia per escrit o per incompliment de les condicions establertes en el present document, amb
la corresponent validació de la Comissió de Coordinació i Seguiment. En dits supòsits, les parts
que causin baixa hauran de renunciar al percentatge corresponent a la seva titularitat dels drets
d’autor sobre l’aplicació TCQi i, en conseqüència a la consideració de titulars de la mateixa,
cedint en el seu cas a la resta d’Administracions i Entitats públiques signants els drets que li
poguessin correspondre sobre la aplicació TCQi en la proporció que cadascuna d’elles tingui en
el moment de produir-se la sortida, sense dret a reemborsament de la seva aportació
econòmica. A l’efecte la Comissió de Coordinació i Seguiment validarà la corresponent
redistribució dels percentatges de titularitat de la resta de signataris.
Quan la baixa suposi una modificació del contracte adjudicat amb un decrement de l’import
adjudicat o aquesta pugui ser causa d’inviabilitat del contracte que suposi la resolució anticipada
del mateix, o qualsevol altra causa que impliqui el rescabalament de danys i perjudicis a favor de
l’ITeC, dita indemnització serà a càrrec de la part que causi baixa.
Les Administracions i Entitats públiques signants podran també cedir els seus drets i obligacions
dimanants del present Conveni a favor de terceres Administracions i Entitats públiques que es
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subrogaran en la posició de la cedent, prèvia validació de la Comissió de Coordinació i
Seguiment i sempre que es donin les següents condicions:
-que els cessionaris siguin Administracions o Entitats públiques territorials de Catalunya.
-que entre les funcions dels cessionaris s’inclogui en la seva activitat la gestió d’obres de
construcció (edificació, urbanització, enginyeria civil).
-que els cessionaris adquireixin el compromís de finançament del desenvolupament de
l’aplicació TCQi amb l’aportació dinerària que es determini i a la subrogació de tots els drets i
obligacions de la cedent dimanants del present Conveni.
SETÈ.- Explotació i ús de l’aplicació informàtica desenvolupada en la Fase II
Les Administracions i Entitats públiques signants acorden que, mitjançant el contracte que
signaran el Departament de Territori i Sostenibilitat (en el seu propi nom i representació i
també en el de la resta de parts signats del present Conveni) i l’ITeC, cediran els drets
d’explotació de l’aplicació informàtica TCQi a l’ITEC, amb caràcter exclusiu, en l’àmbit
territorial d’arreu del mon i mentre la aplicació TCQi sigui d’utilitat per a les Administracions i
Entitats públiques signants. En virtut d’aquesta cessió es preveu que es cedeixin els drets
de reproducció, distribució i transformació. L’abast de dita cessió en exclusiva resta
condicionada a l’estricte compliment per part de l’ITeC de les avaluacions i millores que
s’aprovin per la Comissió de Coordinació i Seguiment del present Conveni. En cas
d’incompliment, la cessió de drets podrà ser objecte de revocació.
Respecte de l’ús de l’aplicació informàtica TCQi, a més de gaudir totes les Administracions i
Entitats Públiques titulars de l’ús dels mòduls de la Fase II en igualtat de condicions segons
l’establert en l’Acord Tercer, les parts signants acorden que respecte d’altres
Administracions i Entitats públiques a les que les signatàries del present Conveni prestin els
seus serveis o donin suport, aquestes gaudiran d’unes condicions especials per a obtenir les
llicències d’ús del mòduls de l’aplicació TCQi que, en cap cas s’entendrà com un atorgament
del dret de propietat sobre l’aplicació informàtica, com tampoc habilitarà als cessionaris a
cedir-los a tercers total o parcialment. Aquestes cessions seran informades a la Comissió
Tècnica per tenir coneixement de les mateixes. Totes aquestes autoritzacions d’ús es
recolliran en el contracte a subscriure entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i
l’ITeC, i caldrà formalitzar-les en les corresponents llicències d’ús que l’ITeC atorgarà a
favor de les parts signants. Aquesta facultat d’ús es mantindrà en tant que dita aplicació
sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitats Públiques signatàries del Conveni.
L’Annex IV d’aquest Conveni detalla les esmentades condicions especials per a obtenir les
llicències d’ús.
Tanmateix, durant el desenvolupament de la Fase II, les Administracions i Entitats públiques
tindran dret a disposar, sense càrrec, i per ser utilitzades per al seu propi personal les
llicències següents que atorgarà l’ITeC en el marc del contracte a subscriure entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat i l’ITeC
-les llicències d’ús del TCQ2000.
-les llicències d’ús del Banc de preus i Plecs de productes genèrics de construcció de l’ITeC
(Banc Bedec).
Pel que fa a les funcions que s’assignaran a l’ITeC en el contracte a subscriure entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat i l’ITeC, en relació amb l’explotació del TCQi,
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aquestes inclouran la gestió de les llicències d’ús del TCQi (dels seus mòduls) per part dels
titulars i d’altres usuaris, la qual cosa implicarà: el control dels usuaris, el control de l’ús de
les llicències, l’atenció telefònica o telemàtica a les seves preguntes, la comercialització del
programari com a part de la Metodologia TCQ, el manteniment i ús de la Marca (si fos el
cas), la formació en l’aprenentatge i el perfeccionament en l’ús del programari, i la disposició
de mitjans personals i materials per fer front a aquestes activitats.
Així mateix, l’ITeC haurà de presentar anualment a la Comissió de Coordinació i Seguiment
un informe de l’explotació i gestió del TCQi, que haurà de ser degudament aprovat per
majoria dels seus membres.
VUITÈ.- Manteniment i evolució
Les Administracions i Entitats públiques signants assignaran a l’ITeC en el contracte a
subscriure entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’ITeC, la realització de les
funcions de manteniment del TCQi a desenvolupar. Això implicarà el compromís de posada
al dia del programari per hostatjar i accedir a l’aplicació, del programari de suport i creació
del TCQi, i de les correccions de les disfuncions que es comuniquin pels titulars i pels altres
usuaris.
Tanmateix s’assignarà a l’ITeC en dit contracte la realització de les funcions de programació
per a l’evolució del TCQi. Aquesta evolució, entesa com la millora de les prestacions del
programari i/o la incorporació de noves prestacions i funcionalitats, ha de respondre a les
demandes dels titulars i dels usuaris. En el contracte es recollirà la cessió drets de tota
evolució a favor de les Administracions i Entitats públiques signants en les mateixes
condicions que les recollides en el present Conveni.
L’ITeC finançarà aquestes tasques mitjançant els ingressos provinents dels drets de les
llicències d’ús del TCQi, la formació en aprenentatge i el perfeccionament en l’ús del
programari, per part de tercers usuaris derivats de la cessió del dret d’explotació atorgat per
les Administracions i Entitats públiques.
NOVÈ.- Vigència
El període de vigència d’aquest Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura fins a la
finalització de la Fase II de creació i desenvolupament de la nova aplicació informàtica
TCQi, sens perjudici de les clàusules relatives a la titularitat i a les cessions de drets que es
mantindran vigents mentre la aplicació TCQi sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitat
públiques signants i de la facultat de resolució en els casos previstos en el present Conveni i
en el contracte a subscriure entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’ITeC.
Quant a la cessió de les llicències i les condicions de manteniment a favor dels ajuntaments
fixades a l’annex IV del present conveni, aquestes entraran en vigor a partir de la
disponibilitat del mòduls del TCQi, mantenint-se les condicions en tant que l’aplicació sigui
d’utilitat per a les Administracions i Entitats Públiques signatàries del Conveni.
Dos mesos abans d’exhaurir-se la Fase II de creació i desenvolupament de la nova aplicació
informàtica TCQi, la Comissió Tècnica verificarà el grau de creació i desenvolupament dels
Mòduls que composen la Fase II, per determinar la seva finalització en el termini establert a
satisfacció de les parts signants. En cas que es prevegi el total compliment de l’objecte del
present Conveni i per tant, del contracte adjudicat en el termini establert inicialment, les
parts iniciaran els tràmits per procedir a la seva Recepció, en cas contrari, si s’escau,
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s’acordarà una pròrroga del període de vigència per tal d’ultimar la totalitat dels treballs, amb
la conseqüent pròrroga del termini fixat per aquestes tasques en el contracte adjudicat.
DESÈ.- Revisió i modificació del Conveni
Les parts signats, quan les circumstàncies així ho requereixin i ho acordi la Comissió de
Seguiment, podran revisar el present Conveni i modificar-lo en allò que es consideri
necessari, mitjançant la formalització d’una Addenda modificativa.
Quan de dites modificacions es desprengui la necessitat de modificar el contracte adjudicat
a l’ITeC, es tramitarà la corresponent modificació contractual en els termes i limitacions
previstes contractualment i en la normativa de contractació pública d’aplicació.
ONZÈ.- Causes d’extinció
El present Conveni de Col·laboració i el contracte a subscriure entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat i l’ITeC s’extingiran, a més de per la finalització de les actuacions que
constitueixen el seu objecte, per qualsevol de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts signants del mateix i de l’ITeC que s’instrumentarà per escrit.
b) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les actuacions que en
constitueixen el seu objecte.
c) Per incompliment manifest de les seves clàusules. En dit supòsit, quan aquest
incompliment es produís només per una o alguna de les parts signants, la resta podrà
revisar els termes del Conveni i per tant, la seva continuïtat, d’acord a l’establert en
l’acord Sisè.
d) Per concórrer en l’ITeC alguna causa que l’inhabilités per a executar l’objecte del
Conveni.
Així mateix, el present Conveni també s’extingirà en cas d’extinció del contracte
subscriure entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’ITeC.

a

En els supòsits d’extinció anticipada del Conveni i per tant, del contracte adjudicat a l’ITeC,
es procedirà a la seva liquidació econòmica atenent als treballs realitzats i aportacions
econòmiques desemborsades per les parts, i a la possible compensació que per danys i
perjudicis es poguessin dimanar a favor de l’ITeC per causes no imputables a aquest.
Tanmateix, tots els drets de l’ITeC sobre la aplicació TCQi revertiran a les Administracions i
Entitats públiques signants en la proporció que en el moment de l’extinció cadascuna d’elles
ostenti en el marc del present Conveni, llevat que les parts acordin una altre cosa.
DOTZE.- Confidencialitat
Les parts signats i els seus respectius usuaris es comprometen a guardar la màxima reserva
i confidencialitat, en relació als resultats dels treballs objecte del present Conveni, així com,
respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions a les que hagin tingut accés,
inclòs respecte aquells tercers als que s’hagin atorgat llicències d’ús dels del mòduls de
l’aplicació TCQi.
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TRETZÈ.- Resolució de conflictes
Les possibles controvèrsies o discrepàncies en la interpretació o compliment del Conveni
seran resoltes en primera instància de forma amistosa entre les parts a través de la Comissió
Tècnica o la Comissió de Coordinació i Seguiment.
Sense perjudici de l’anterior i en cas que dites divergències no poguessin ser resoltes de
forma amistosa, les parts es sotmetran als Tribunals o Jutjats de l’Ordre Jurisdiccional
Contenciós-administratiu de Barcelona
I, com a prova de conformitat, els atorgants signen aquest Conveni per septuplicat exemplar i
a un sòl efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament
[Signatures]
Annex I
al Conveni de col·laboració per a la realització del programari TCQi, de gestió del Temps,
Cost i Qualitat del procés constructiu.
Viabilitat i Arquitectura del programari.
Viabilitat.
S’han realitzat anàlisis i proves per tal de decidir la manera òptima, des del punt de vista
d’eines de programació, de desenvolupament del TCQi.
En primer lloc s’ha fet la prova de desenvolupar una aplicació en l’entorn .NET de Microsoft i
de traduir-la a bytecode de Java utilitzant l’eina de traducció “Grasshoper”, i com a gestor de
bases de dades l’SQL Server. Posteriorment es van repetir les mateixes proves emprant,
però, Oracle com a gestor de bases de dades. Com que el rendiment de les aplicacions, en
el cas de la utilització d’Oracle, no es va considerar acceptable es va proposar de
desenvolupar la part Servidor de l’aplicació del TCQi directament en Java. En el cas de
Servidors d’aplicacions Windows s’utilitzarà el concepte de “màquina virtual”.
Pel que fa al desenvolupament de la part Client de l’aplicació, s’ha analitzat la viabilitat de
basar-se en Clients “lleugers” cosa que independitzaria l’aplicació de l’entorn concret i la
infraestructura particular de cada Client. La conclusió fou que, efectivament, és possible
implementar tota la part Client del TCQi com un Client “lleuger” de tipus Web RIA.
La tecnologia més apropiada per a aconseguir un Client “lleuger”, tenint en compte les
particularitats d’una aplicació com el TCQi, era la Silverlight de Microsoft front la tecnologia
FLEX d’Adobe.
Malgrat haver descartat, en una primera instància, la utilització de la tècnica AJAX en
considerar-la més limitada pels requeriments que imposa una aplicació del tipus TCQi, es va
fer una anàlisi, de prestacions o possibilitats, sobre tot de futur, més que de idoneïtat
tècnica, entre aquest tecnologia i la Silverlight sobre tot tenint en compte que el TCQi
precisa d’un important temps de desenvolupament i s’ha de preveure un ús de la nova
aplicació per un període no inferior als 10 anys.
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Al mateix temps es va fer també una prova real d’utilització de la tecnologia Silverlight en
desenvolupar una aplicació per a un Client “lleuger” de la representació gràfica del diagrama
de barres de la part de la planificació de treballs, obtenint uns resultats excel·lents, i una
altra per a la incorporació de les partides d’obra d’un banc de preus a un pressupost, amb
els mateixos resultats positius.
Totes aquestes anàlisi i resultats de les proves portaren a la decisió de que el
desenvolupament de la part Client de l’aplicació del TCQi era més interessant fer-ho amb la
tecnologia Silverlight.

No obstant i un cop desenvolupat el “mòdul pilot”, donat que Microsoft ha deixat de donar
suport a aquesta tecnologia i ha apostat per HMTL 5 + CSS3 + Javascript + ajax,
tecnologia per altre costat també analitzada i comprovada, es la que s’adoptarà per al
desenvolupament de la part Client en el TCQi, havent de reprogramar aquesta part pel que
fa al “mòdul pilot”.

Es va prendre la decisió d’utilitzar d’una arquitectura de tipus SOA pels següents motius:
•

Reutilització: permet la reutilització dels serveis de negoci entre les diferents
aplicacions que poden ser tant internes de la empresa com d’altres entitats o
empreses.
Normalment només les aplicacions internes actuen com proveïdors i consumidors
de serveis d’aplicacions internes. Es contemplar també la necessitat que les
aplicacions internes es comportessin com a proveïdors i consumidors de web
services amb sistemes adjacents .

•

Interoperabilitat: l’arquitectura SOA mitjançant els web services proporciona que els
clients i els serveis es poden comunicar independentment de la plataforma on
aquests resideixen, fent que els serveis exposat estiguin disponibles per gairebé
qualsevol client que els vulgui consumir i potenciant la reutilització.

•

Flexibilitat: els web services proporcionen un bon aïllament davant dels canvis,
sempre que es conservi la seva interfase els clients que els consumeixen no es
veuran afectats.

Arquitectura
La nova aplicació tindrà una arquitectura de tres capes, i estarà dissenyada per funcionar
per Internet i amb clients web, enlloc de l’actual escenari de tipus lloc de treball i mono
usuari. És important considerar que l’evolució de la tecnologia planteja la utilització d’una
tecnologia pura de Client/Servidor, amb Clients de tipus “pesat”, o la utilització de Clients
“lleugers” (per a la totalitat de tota l’aplicació TCQi) amb aplicacions tipus “navegador” que
independitzen l’entorn informàtic de que disposi el Client.
D’acord amb el tipus d’usuaris que utilitzen l’aplicació actual, els escenaris en que s’han
de moure les noves aplicacions son tres i es poden resumir en tres categories:
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•

Professionals individuals o petites empreses, que utilitzen les aplicacions com mono
usuari, tenint les aplicacions instal·lades al seu PC.

•

Mitjanes empreses, que treballen en xarxa sobre dades comunes, les aplicacions es
configuren com client/servidor de tres capes, els clients es comuniquen amb el
servidor a traves de la Intranet.

•

Grans empreses, com les mitjanes empreses poden treballar per intranet però
també per Internet, i que tenen requeriments de rendiment i disponibilitats mes
exigents.

Els components d’aquesta arquitectura i els servidors necessaris seran variables en funció
de cadascun dels tres escenaris on hagi de funcionar l’aplicació.
-Components de l’Arquitectura
A continuació es descriuen els diferents components software que conformen
l’arquitectura, indicant el paper que cadascun d’ells realitza, com es comuniquen entre ells
i on estan ubicats físicament als servidors o estacions de treball.
-Components per capes
Els components software que conformen l’arquitectura estan agrupats en:
•
Capa de presentació
És la capa encarregada de mostrar les interfícies gràfiques de comunicació amb l’usuari
(capa de client), i està composada per un navegador de Internet.
El comportament del client s’explica més en detall al punt Arquitectura del Client del
document d’arquitectura.
•
Capa SOA
És la capa encarregada d’exposar les funcionalitats del negoci mitjançant web services, i
que poden ser consumits per les aplicacions internes de la empresa o bé per altres
aplicacions de tercers.
El comportament d’aquesta capa s’explica més en detall al punt Capa SOA del document
d’arquitectura.
•
Capa de Seguretat
És la capa encarregada de controlar l’accés a qualsevol recurs protegit del servidor
(entenent com a recurs: web service, pàgina JSP, o qualsevol altre element protegit al
servidor). Aquesta capa també és responsable de limitar o denegar l’accés a funcionalitats
de la lògica de negoci en funció del sistema de gestió de llicencies.
SpringSecurityés l’eina responsable de l’autentificació i autorització, juntament amb JA-SIG
CAS per l’autentificació i single sign-on.
El funcionament de la capa de seguretat s’explica més en detall al punt Seguretat del
document d’arquitectura.
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•
Capa de Negoci
Està formada pels programes que implementen la lògica de negoci, i es comunica amb
peticions que arriben des dels web services i són validades per la capa de seguretat.
El funcionament d’aquesta capa s’explica més en detall al punt Capa de Negoci del
document d’arquitectura.
•
Capa de Persistència
És la capa encarregada de la obtenció i emmagatzematge de la informació a la base de
dades mitjançant un ORM, en aquest cas Hibernate. El ORM persisteix les dades físicament
sobre un SGBD, que en el nostre cas poden ser SQL-Server o Oracle.
El funcionament d’aquesta capa s’explica més en detall al punt Capa de Persistència del
document d’arquitectura.
En la següent figura es mostren els components i la seva relació:
Capa de Presentació
Navegador

HMTL 5 + CSS3 + Javascript + ajax

JSP , HTML , XAP i
d’altresrecursos

Capa SOA
WebServices

Capa de Seguretat
Spring
Spring Security
JA -SIG CAS

BD Seguretat

Spring Framework

Sistema de protecció per llicencia

Capa de Negoci
Facade

Logica de negoci

Capa de persistencia
ORM
JDBC
SGBD
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En la següent figura es mostren els components i la seva relació:
Comunicació entre components
A la imatge que es presenta a continuació es mostra com els components es comuniquen
entre si per tal de donar servei a les peticions realitzades pels clients:
Navegador

HMTL 5 + CSS3 + Javascript + ajax

Spring

1 .a

1 .b

Spring Framework
5

Spring Security
2

JA - SIG CAS
2 .a

JSP , JSF , HTML , XAP i
d’altresrecursos

3 .a

4
3

BD Seguretat

2 .b

WebServices

3 .b

Facade

6

Sistema de protecció per llicencia
4 .a

4 .b

Logica de negoci

5 .a

5 .b

6 .a

6 .b

7 .a

7 .b

ORM

JDBC

SGBD

-Ubicació física dels components
La ubicació física dels components dependrà de l’escenari final i de l’entorn d’ús. A la
següent figura es mostra l’escenari més complet, i que s’haurà de configurar segons la
necessitat.
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Clients Web

Servidord’Aplicacions

1

Servidor de base de dades

Internet
Balancejador
decarrega

Servidord’Aplicacions N

Single Sign On

Navegador

HMTL 5 + CSS3 + Javascript + ajax
Clients Web
Spring
Spring Security
Servidord’Aplicacions

Spring Framework

JSP , JSF , HTML , XAP
id’altresrecursos

WebServices

Facade
Sistema de protecció per llicencia
Logica de negoci
ORM
JDBC

JA - SIG CAS

BD Seguretat

Single Sing On
SGBD

Servidor de base de dades
Software de balanceig de carrega
Balancejador de carrega

-Capa de Presentació: Usabilitat i Guia d’Estil
Usabilitat
En els darrers anys la informàtica s’ha fet més accessible a tot tipus d’usuaris. Si fa uns
anys era necessari tenir certs coneixements tècnics, ara, i cada cop més, es procura
desenvolupar software més senzill d’utilitzar per tothom. L’objectiu és clar: quan més fàcil i
intuïtiu sigui l’ús d’un sistema, més productivitat s’aconseguirà i, per consegüent, menys
temps de formació necessitarà.
La usabilitat mesura la qualitat de la interacció (facilitat d’aprenentatge i d’ús) d’un usuari
amb un producte o sistema (ja sigui un lloc web, una aplicació de software, tecnologia mòbil,
o qualsevol altre sistema), i ve determinada per una combinació de factors que han de ser
quantificables per tal de que es pugui mesurar. Aquest factors són:
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•

Facilitat d’aprenentatge: amb quina velocitat un usuari, que mai ha vist la interfície,
pot aprendre a realitzar les tasques més bàsiques.

•

Eficiència d’ús: un cop l’usuari ha après a utilitzar el sistema, amb quina velocitat pot
realitzar les diferents tasques.

•

Memòria d’ús: si l’usuari ha utilitzat el sistema amb anterioritat, pot recordar d’utilitzarho eficientment el pròxim cop.

•

Freqüència i importància d’errors: amb quina freqüència els usuaris s’equivoquen
utilitzant els programes i quina importància tenen aquests errors.

•

Satisfacció subjectiva: com valora l’usuari la interacció amb el sistema.

En línia amb els requeriments i nova orientació de l’aplicació TCQ-i (entorn Web), es va
marcar com línia de treball en el desenvolupament la necessitat de millorar la interacció dels
usuaris que utilitzaren el programa.
Es per aquests motius que un dels treballs a realitzar i que forma part dels requeriments de
desenvolupament del TCQ-i és el manual que incorpora les pautes a seguir
Guia d’estil
La guia d’estil recull el conjunt de normes, recomanacions i consideracions generals de
disseny dels diferents mòduls de la nova aplicació TCQ-i, i més concretament del mòdul de
“Comparació d’Ofertes” objecte de la primera fase dels treballs, d’acord a dotar a l’aplicació
d’un aspecte comú i que faciliti la interpretació dels continguts i ús de les funcionalitats per
part de l’usuari.
En línia amb els requeriments i nova orientació de l’aplicació TCQ-i (entorn Web), es va
marcar com línia de treball la necessitat de disposar des del principi d’un document
d’aquesta naturalesa, entenent que el fet de recollir en únic document aquesta informació
contribueix a augmentar la qualitat i eficiència dels dissenys i desenvolupaments, reduint el
temps de treball necessari.
Els principals aspectes que es recullen a la guia són: estructura de les pàgines, disseny de
formularis i controls, finestres emergents i missatges, icones i colors aplicats.
-Control de Qualitat
Els processos de control de qualitat, han de permetre obtenir un producte que respongui al
màxim als requeriments de disseny establerts i garanteixin la seva realització.
L’equip de “testing” assumeix les responsabilitats del procés, desenvolupant les següent
tasques:
-Planificació i gestió dels processos de proves
-Preparació dels processos de proves
-Revisió de la “Testability”-capacitat de ser provada- de la documentació
-Seguiment dels projectes de proves
-Disseny dels casos de proves
-Execució de les proves
-Informe de les incidències
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Els nivells de proves inclòs, és el següent:
-Proves de funcionalitat
-Tancament i verificació d’incidències.
-Proves de compatibilitat
-Proves d’acceptació
Annex II
al Conveni de col·laboració per a la realització del programari TCQi, de gestió del Temps,
Cost i Qualitat del procés constructiu.
Contingut del programari
A continuació es descriuen de forma breu les característiques bàsiques dels mòduls que
conformen el TCQi.
Mòdul: Estimació de costos.
Permet recollir una sèrie de dades d’obra executada i, posteriorment, facilita l'explotació de
les mateixes amb finalitats estadístiques d’estimació del cost de nous projectes.
Disposa de diferents estructures de recopilació de dades, en funció de la tipologia dels
projectes (edificació, carreteres, transports, obra hidràulica etc. A partir de la informació
continguda en la base de dades, mitjançant criteris de selecció, permet extreure informació
de tipus estadístic: estimació global a nivell de projecte, estimació global per
paràmetres, estimació detallada a nivell de projecte, estimació detallada per
conceptes d'import, etc.
Mòdul: Pressupost i Condicions Tècniques.
Permet la creació del pressupost de l’obra, organitzat a partir d’una estructura jeràrquica de
capítols que contenen les partides d’obra amb el seu amidament i preu.
Els amidaments de cada línia del capítol poden ser directes o bé detallats, és a dir
justificats, i es poden incorporar en connexió amb programes d’amidaments gràfics.
El mòdul permet la gestió de les partides d’obra, així com la dels elements simples que la
composen: mà d’obra, materials, maquinària, compostos, que poden formar part de la seva
justificació. Tots aquests elements s’organitzen, ells mateixos, en una estructura jeràrquica
de famílies.
Es poden definir diversos coeficients per tal de modificar els preus dels elements, i aplicarlos a la totalitat d’ells, a unes determinades famílies, o bé només a alguna de les tipologies
(mà d’obra, maquinària o materials). Així mateix es poden ajustar imports de partides o
capítols concrets, mitjançant algoritmes establerts.
Es poden definir les Condicions Tècniques tant a nivell de cada una de les famílies com de
cada element en particular.
El mòdul té utilitats que permeten aprofitar components d’altres pressupostos, tant de la
seva estructura de capítols com de les partides d’obra i elements simples que el formen.
També es poden comparar dos pressupostos entre si, detectant els canvis en l’estructura,
els amidaments i els preus de les partides d’obra.
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Es pot obtenir l’estadística dels elements que formen part del pressupost, destacant els que
tenen una participació més alta en el mateix i permetent la seva ràpida localització dins del
pressupost.
Permet importar i exportar pressupostos en format FIEBDC3.
Mòdul: Licitació i Comparació d’ofertes.
Permet la comparació dels pressupostos de les ofertes d’una licitació, elaborades amb el
mòdul de pressupost.
Admet diversos nivells d’homogeneïtzació de les ofertes i de criteris de rebuig per canvis no
permesos durant el procés de confecció d’aquestes ofertes. Detecta aquests canvis de
manera que queden documentades totes les incidències, tant les que són motiu d’exclusió
com les que no ho són.
La comparació es pot fer per a qualsevol nivell del pressupost: des de l’import total o un
capítol del pressupost, fins a un element inclòs en la justificació d’una partida d’obra, i p.e.
detectar aquells preus que s’aparten ostensiblement dels de la resta d’una determinada
oferta, per tal d’analitzar-los en detall
Genera diversos informes que faciliten l’anàlisi i en documenta els resultats.
Mòdul: Planificació i seguiment de treball i econòmica.
Permet confegir un pla de treballen fase de projecte i el programa de treballs en fase
d’adjudicació/execució basat en el conjunt d’activitats que defineixen les diverses parts de
l’obra. Aquestes activitats del programa de treball s’integren en una xarxa de precedències
múltiples mitjançant la definició dels lligams que relacionen les activitats entre si.
També es pot relacionar el pressupost de l’obra amb les diverses activitats del programa de
treballs, d’aquesta manera s’obté la planificació de la despesa. tant en fase de projecte de
l’obra en la fase de planejament, o de projecte, de l’obra.
Un cop iniciada la construcció es poden incorporar les dades relatives a l’avanç temporal
dels treballs i de les certificacions econòmiques la qual cosa permet obtenir, en cada
moment, la nova previsió de les dates d’inici i de fi de les activitats, i de la previsió de
despeses, de la part d’obra que encara resta per executar.
Mòdul: Certificació
Permet elaborar la relació valorada i la certificació d’obra a partir del pressupost, en base a
l’amidament o a l’import. Admet preus contradictoris, amb amidament zero.
Al mateix temps que es realitza la relació valorada es poden introduir estimacions de les
certificacions finals de cada línia del pressupost, la qual cosa permet estimar les
desviacions, econòmiques corresponents al període actual i del final d’obra. El sistema
manté l’historia de totes les certificacions de l’obra.
Mòdul: Gestió de Control de qualitat
Permet elaborar, en la fase de projecte, el pla de control de qualitat a partir del pressupost i
d’un banc de criteris de control.
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En fase d’adjudicació permet elaborar el programa de treballs de control de qualitat
mitjançant la tramificació-sectorització, disgregant o agrupant el pressupost d’obra per tal
d’ajustar-lo a les necessitats del control i a la realitat del procés constructiu, introduint-hi
diferents freqüències segons el seu ús o importància. A partir d’un llistat de preus d’assaigs i
juntament amb el mòdul de pressupost s’obté el pressupost dels assaigs definits.
En la fase d’execució facilita el seguiment del programa de control de qualitat mitjançant
l’entrada dels resultats i finalitzada l’obra aporta les dades relatives al nivell de resultats
assolit, la qual cosa facilita la presa de decisions en la fase d’explotació i manteniment.
També permet elaborar la certificació dels assaigs.
Mòdul: Estudis i Plans de Seguretat i Salut.
Permet elaborar els documents necessaris per obtenir un estudi bàsic de seguretat i salut
(EBSS) o un estudi de seguretat i salut (ESS), i convertir-ho en un pla de seguretat i salut
(PSS).
Facilita la creació d’una memòria i d’un plec de condicions tècniques tipus amb tota la
informació requerida, que el tècnic redactor podrà modificar o completar i mitjançant els
bancs de referència d’activitats d’edificació, obra civil i enginyeria industrial, classificades per
capítols, establint les mesures de seguretat preventives necessàries. També incorporarà
d’una gestió de gràfics que facilita l’elaboració dels plànols i detalls de l’estudi.
A partir dels elements de seguretat triats per l’usuari a través de l’avaluació dels riscos,
s’incorporaran les partides del pressupost de forma automàtica a l’igual que els
amidaments de les proteccions individuals i de les partides complementàries, obtenint el
pressupost corresponent a partir d’un banc de preus de referència amb partides de
seguretat i salut.
Mòdul: Gestió Mediambiental.
Permet generar la documentació de l’estudi de gestió de residus de construcció i
demolicions i analitzar els diversos impactes ambientals que provoquen els materials de
construcció i la seva posada en obra.
La documentació generada és: definició de la fitxa amb les accions de minimització i
prevenció; obtenció del volum de terres d’excavació i associació del seu destí final;
quantificació i identificació per tipologies dels residus; comprovació de les quantitats dels
residus; obtenció d’un llistat de tots els residus produïts, separats per fases d’obra;
confecció de la memòria de l’estudi; generació del plec de condicions tècniques de les
partides relacionades amb la gestió dels residus; possibilitat de grafiar en els plànols la zona
reservada per a la gestió dels residus; obtenció del pressupost de l’estudi emprant un banc
de preus de referència.
L’impacte ambiental del cicle de vida dels materials s’obtindrà de la comparació amb els
elements constructius dels bancs de dades o pressupostos que disposin d’informació
ambiental, com és el cas dels de l’ITeC. Els resultats que s’obtinguin inclouran: pes dels
materials emprats en el pressupost, residus en pes, residus en volum, embalatge en pes,
embalatge en volum, cost energètic dels materials, cost energètic de la maquinària, emissió
de CO2 dels materials i emissió de CO2 de la maquinària.
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Mòdul: Gestió de Control de Costos.
Permet elaborar, per part del licitador, els diferents pressupostos de venda, de cost teòric i
de cost real d’una obra, mitjançant el procés de petició d’ofertes als
subministradors/subcontractistes i paquets de contractació. També permet a l’adjudicatari
efectuar el seguiment en temps real del cost de les obres i calcular, si s’escau, les
desviacions que es produeixen en l’execució respecte del pressupost inicial.
Mòdul: Programació i Gestió de manteniment.
Permet la redacció del programa de manteniment en fase de projecte i del programa de
manteniment de l’obra finalitzada, inclòs en el Llibre de l’edifici (en el cas d’obres
d’edificació).
El pla de manteniment inicial es generarà d’acord amb les solucions constructives definides
en el projecte, utilitzant un banc de dades d’operacions de manteniment associades, amb
informació de tipus, temporal i de cost de les operacions citades.
Genera calendaris, anuals o plurianuals on es pot observar gràficament la seqüència dels
treballs de manteniment al llarg del temps. Controla els diferents tipus d’operacions de
manteniment preventiu (obligatòries, certificades, recomanades), corrector i substitutiu, que
s’han de realitzar, i el seu estat.
Genera de manera automàtica els plecs de condicions tècniques per a la contractació i/o
execució del manteniment preventiu dels diferents subsistemes que constitueixen l’edifici.; el
seguiment dels contractes, establir la previsió de costos, controlar els pagaments per
empresa, etc.
Mòdul: Consolidació de la informació.
Permet la gestió de la informació del conjunt d'obres en execució d’una entitat, amb
l’establiment de nivells d’aportació d’informació i d’accés a la mateixa.
Cada expedient conforma una unitat que s'estructura en un conjunt de carpetes
configurables mitjançant plantilles. Cadascuna de les carpetes pot incloure fitxers en
qualsevol format o formularis amb camps pre-definits. Hi ha la possibilitat d'establir "punts
control" tipus alarmes, no conformitats etc. Les dades emmagatzemades en una base de
dades són susceptibles de ser tractades per a l'elaboració d'informes o per al seu traspàs a
altres sistemes.
Annex III
al Conveni de col·laboració per a la realització del programari TCQi, de gestió del Temps,
Cost i Qualitat del procés constructiu.
Pressupost Fase II
Els treballs previstos a realitzar fins el , corresponents a la Fase II, i la seva valoració, són
els següents:
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Mòduls a desenvolupar
Estimació de Costos
Totes les utilitats

62.908€

Mòdul de Pressupost
Resta d’utilitats no desenvolupades a la Fase I

322.857€

Planificació i seguiment de treball
Totes les utilitats

554.752€

Certificació
Resta d’utilitats no desenvolupades a la Fase I

126.894€

Gestió de Control de Qualitat
Totes les utilitats

770.816€

Estudi i Plans de Seguretat i Salut
Totes les utilitats

99.840€

Gestió Mediambiental

599.168€

Totes les utilitats
Gestió de Control de Costos
Totes les utilitats

312.768€

TOTAL

2.850.003€

Annex IV
al Conveni de col·laboració per a la realització del programari TCQi, de gestió del Temps,
Cost i Qualitat del procés constructiu.
Cessió de llicències d’ús dels mòduls del TCQi a Ajuntaments:
L’entitat encarregada en cada moment de l’explotació del TCQi cedirà als Ajuntaments de
l’àmbit territorial de les Diputacions de Barcelona, Lleida i Girona així com de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona el nombre determinat de llicències (amb la totalitat del mòduls)
que s’especifiquen a la taula adjunta.
La cessió d’aquestes llicències, només per ús propi, serà gratuïta en el nombre indicat. Si un
Ajuntament desitja disposar d’un nombre més gran de llicències se li aplicarà un descompte
del 25% sobre la tarifa vigent a cada moment.
Municipis per núm. d'habitants
Fins a 5.000 habitants
de 5.001 a 10.000 habitants
de 10.001 a 25.000 habitants
de 25.001 a 50.000 habitants
de 50.001 a 100.000 habitants
Més de 100,000 habitants

Nombre de llicències
de cessió gratuïta
1
2
3
4
5
10
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Aquesta cessió de llicències comportarà estar donat d’alta del servei de manteniment, el
qual dóna dret al servei d’atenció telefònica i a les actualitzacions del programari TCQi.
Cost de manteniment de les llicències:
-

El manteniment de la primera llicència del mòdul de pressupost serà gratuït en tant que
l’aplicació sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitats Públiques signatàries del
Conveni.

-

El manteniment de les següents llicències del mòdul de pressupost i de la resta de
mòduls (des de la seva primera llicència) tindrà una bonificació del 25% sobre la tarifa
vigent en cada moment.

-

Mòduls
Pressupostos
Seguiment econòmic
Comparació ofertes
Certificació
Planificació/seguiment del treball
Manteniment
Àrea Col·laborativa
Estimació de costos
Control de Qualitat
Estudis i Plans Seguretat i salut
Gestió Mediambiental
Gestió de control costos

1a. Llicència
Gratuït

Resta llicències
25% bonificació

25% bonificació

25% bonificació

En tot cas la quota de manteniment màxima a pagar anualment per un Ajuntament serà la
que s’indica a la següent taula:
Municipis per núm. d'habitants
Fins a 5.000 habitants
de 5.001 a 10.000 habitants
de 10.001 a 25.000 habitants
de 25.001 a 50.000 habitants
de 50.001 a 100.000 habitants
Més de 100,000 habitants

Quota manteniment límit anual (*)
300€
640 €
900 €
1,260 €
1,625 €
3,000 €

(*) Aquesta quantitat límit s’incrementarà anualment amb la mateixa proporció en la que es
revisin les tarifes de manteniment.”

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR, per fer front al finançament del contracte derivat
del conveni de col·laboració, per part de la Diputació de Barcelona, l’import de
733.496,73 € (set-cents trenta-tres mil quatre-cents noranta-sis euros amb setantatres
cèntims)
IVA
inclòs,
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostaria
G/20300/92600/64104 segons el següent detall:
EXERCICI
2015
2016

IMPORT IVA INCLÒS
440.097,96 €
293.398,77 €
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Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya,SAU, Barcelona Infraestructures Municipals SA, l’Ajuntament de Girona, la
Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Quart.- FACULTAR a Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, per a la signatura del conveni , així
com per a qualsevol altre document necessari per a l’efectivitat dels acords.
Servei de Programació
19.- Donar compte de l’Informe de seguiment anual del pressupost per
subprogrames de l’any 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:
Els pressupostos de la Diputació de Barcelona és una eina que, a més d’ordenar d’una
manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves
despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació, i les
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius.
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de
les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos
necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una relació dels indicadors
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les
entitats locals.
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.
Les bases d’execució del pressupost de 2014 en la Base 7 sobre Informació als
Òrgans de Govern, determina:
“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i
amb la periodicitat següent:
-

Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats
del pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes
autònoms, el qual serà tramés també als serveis respectius per al seu
coneixement”
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En conseqüència atesos els motius exposats i vist l’apartat 4.1.4 b) de la Refosa
1/2015, 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.
5/15 de data 8 de gener (publicada al BOP de 13 de gener de 2015), el President
delegat que subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per delegació de la
Presidència, proposa al President de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció següent:
ACORD
RESTAR ASSABENTADA de l’informe de seguiment elaborat pel Servei de
Programació corresponent a l’Informe de seguiment anual del pressupost per
subprogrames de l’any 2014.
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, modificar les
condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit pels ajuntaments amb una
població inferior a 1.000 habitants.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
1. Antecedents
L’article 4 del Reglament de la Caixa de Crèdit aprovat pel Ple de data 22/12/2011
(BOPB d’1 de març 2012), estableix que la Junta de Govern ha de fixar les condicions
dels crèdits relatives a l’import màxim anual, l’interès i el sistema de lliurament i
d’amortització.
D’acord amb aquesta previsió, la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 28 de
març de 2012 va fixar en 175.000 el límit del crèdit a sol·licitar per entitat i any.
2. Proposta i justificació
Dins de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona existeixen 94 municipis amb una
població inferior a 1000 habitants que comprenen un total de 36.346 persones.
En un moment com l’actual on les dificultats econòmiques, polítiques i socials
aconsellen adoptar mesures adequades i eficients per a donar resposta a les
necessitats dels governs locals, esdevé cabdal que una institució com és la Diputació
de Barcelona treballi per establir un marc idoni per a garantir l’equilibri territorial i
garantir la prestació adequada dels serveis públics locals en el seu àmbit territorial i
especialment en els petits municipis.
En aquest sentit, es proposa mantenir, amb caràcter general, el límit de 175.000 €
excepte per aquells municipis amb una població inferior a 1000 habitants que podran
superar aquest límit fins cobrir les seves necessitats de finançament. Així mateix es
manté el tipus d’interès, vigent actualment, per a totes les operacions de crèdit.
L’import màxim del crèdit concret a concedir vindrà limitat també, cas d’inversions, pel
cost d’execució final d’aquestes. En les noves operacions relacionades amb plans de
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sanejament, aquest límit no podrà superar l’import previst en l’aprovació del pla i el seu
termini d’amortització vindrà limitat per l’aprovat al propi pla.
Vistos els articles 4.1 i 9.1 del vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de data
1/3/2012), pel qual la Junta de Govern és l’òrgan competent per fixar les condicions
dels crèdits, el moment del seu lliurament i el seu fraccionament, així com la forma
d’acreditació dels requeriments exigits en relació amb la inversió finançada.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignat proposa al president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Fixar les condicions dels préstecs concedits per la Caixa de Crèdit de la
Diputació de Barcelona de la manera següent:
-

-

L’import a sol·licitar per ens beneficiari i any serà com a màxim de 175.000 €
excepte per als municipis menors de 1000 habitants que podran superar aquest
límit i podran sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de
finançament.
El tipus d’interès dels crèdits serà del 0% anual.

Segon.- Establir com a criteris per a la concessió del crèdit i el sistema de lliurament
els següents:
-

-

En el cas d’inversions, es lliurarà la totalitat a l’ens beneficiari un cop s’acrediti
l’adjudicació de les obres o l’adquisició dels béns a finançar. L’acreditació es
realitzarà mitjançant un certificat de contractació o d’adquisició expedit pel
funcionari públic competent. En el cas d’altres operacions de crèdit
relacionades amb un pla de sanejament, el crèdit es lliurarà en la seva totalitat
un cop signat el conveni regulador corresponent.
En les inversions, el conjunt del finançament, inclòs el crèdit lliurat, no superarà
el cost d’execució de la inversió. En el cas d’altres operacions de crèdit
relacionades amb un pla de sanejament, l’import del crèdit no superarà el
previst en l’aprovació del pla.

Tercer.- Disposar que el termini d’amortització dels crèdits per a inversions serà de 10
anys, cas d’obres, instal·lacions i adquisició de béns immobles, i de 5 anys per a les
inversions en béns mobles. En el cas d’altres operacions de crèdit relacionades amb
un pla de sanejament, el termini d’amortització serà el fixat al pla.
Quart.- Disposar que el període de càlcul de les quotes anuals anirà del 1r de juliol al
30 de juny següent i que el període de pagament de les anualitats serà de l’1 de juliol
fins al 30 de setembre de cada any. En el cas d’altres operacions de crèdit
relacionades amb un pla de sanejament, cas que tinguin fixada una data d’amortització
total, aquesta serà la data per al càlcul de la quota de l’última anualitat, així com la
data del seu pagament.
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Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’acord amb el que
disposa l’article 4.2 del Reglament de la Caixa de Crèdit.
Sisè.- Donar compte al Ple de la Corporació, en la propera sessió que se celebri, per
al seu coneixement i efectes.
Intervenció General
21.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 2 de març de 2015, que resol
aprovar el preu públic de l’Oficina de Promoció Turística per a la presència en la
fira ITB de Berlín pels territoris de les comarques de Barcelona amb la Diputació
de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent:
Vista la memòria econòmico-financera i la proposta de la Gerència de Serveis de
Turisme, de data 25 de febrer de 2015, proposant la modificació dels preus públics
dels serveis associats a la participació a les fires i accions de promoció turística per a
l’any 2015.
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Promoció Turística, té,
entre d’altres objectius, desplegar un rol actiu en la promoció de les diferents línies de
productes turístics existents al territori, assistint a les fires i accions de promoció que
refermen un segment de mercat ja consolidat i cercant nous mercats.
Atès que del 4 al 8 de març es celebra a Berlín la Fira Internacional de Turisme ITB
considerada com una de les fires més importants del sector dins l’àmbit europeu i
considerant que l’assistència a aquesta fira es una oportunitat molt positiva per
difondre les ofertes turístiques de la província de Barcelona, es creu adient l’aprovació
d’aquest preu públic amb caràcter d’urgència, per la proximitat de les dates de
celebració. Per altra part s’adopta el compromís de donar compte del mateix a la
propera Junta de Govern.
Atès el que disposen l’article 44.2 del TRHL i, en el mateix sentit, l’article 6è apartat 2
de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors i organismes
autònoms de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en la sessió del dia 30
d’octubre de 2014, segons els quals es podran establir preus públics que no cobreixin
el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada quan hi hagi raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin.
Com sigui que amb l’aprovació d’aquest preu públic es pretén promoure l’activitat
turística del territori, es considera que concorren raons suficients culturals i d’interès
públic per fixar l’import de la quota de participació en 800 €.
Vist l’informe i la memòria econòmica–financera formulats en compliment d’allò que
preveu l’art. 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació
supletòria a les hisendes locals, segons la seva disposició addicional 7ª.
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Vistos els arts. 41, 148 i concordants del TRHL, que atribueixen a les Diputacions la
competència per establir i exigir preus públics per la prestació de serveis o la
realització d’activitats de la seva competència.
Vistos els apartats 3.3.a) i 2.4.b) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, i atès que es donen les raons d’urgència que ho justifiquen, es
proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR de conformitat amb allò que disposa l’article 148, en relació amb
l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el preu públic, gestionat per l’Oficina
de Promoció Turística, per la presència en la fira ITB de Berlín pels territoris de les
comarques de Barcelona amb la Diputació.
Segon.- FIXAR l’import del preu públic per la presència en la fira ITB de Berlín pels
territoris de les comarques de Barcelona amb la Diputació, com tot seguit es detalla:
Quota participació
Import que s’haurà de satisfer per l’assistència a l’esdeveniment.
Aquest preu inclou tenir presència al mostrador, l’obtenció dels
passis per accedir a la fira i una agenda individual amb un mínim
de 5 contactes.
Observacions
Només poden accedir a aquest servei ens territorials de gestió
turística i ens participats per ells.
A aquests preus públics caldrà afegir l’IVA corresponent

€

800 €

Tercer.- DETERMINAR que l’expressada modificació serà d’aplicació des del moment
de la seva aprovació.
Quart.- Donar compte a la Junta de Govern als efectes de la seva ratificació, per
delegació del Ple, en la següent sessió que celebri.
Cinquè.- Publicar aquest acord per a general coneixement.
22.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar els preus públics de
l’Oficina de Promoció Turística per a la presència en esdeveniments
internacionals de promoció turística pels territoris de les comarques de
Barcelona amb 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:
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Vista la memòria econòmico-financera i la proposta de la Gerència de Serveis de
Turisme, de data 2 de març de 2015, proposant l’aprovació dels preus públics dels
serveis associats a la participació a les fires i accions de promoció turística per a l’any
2015.
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Promoció Turística, té,
entre d’altres objectius, desplegar un rol actiu en la promoció de les diferents línies de
productes turístics existents al territori, assistint a les fires i accions de promoció que
refermen un segment de mercat ja consolidat i cercant nous mercats i, en aquest
sentit, es creu adient i necessari assistir a diverses fires i actes de promoció de
repercussió internacional al llarg de l’any com la MITT de Moscou o la World Travel
Market de Londres, entre d’altres.
Atès que el projecte turístic que s’ha posat en marxa consistirà en oferir la possibilitat
als territoris (Consells Comarcals, Ajuntaments, Agències de Promoció de Turisme,
Agències de Desenvolupament i ens participats per ells) de participar en un espai dins
l’estand de la Diputació de Barcelona sota el paraigües institucional adient en cada
ocasió i tenint en compte que el servei que la Diputació de Barcelona donarà al territori
serà gestionar l’assistència a la fira mitjançant presència al mostrador dins de l’estand,
gestió de les acreditacions, i gestió d’una agenda individualitzada amb professionals
del sector turístic.
Vista la memòria econòmica–financera, formulada en compliment d’allò que preveu
l’art. 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació supletòria
a les hisendes locals, segons la seva disposició addicional 7ª.
Vistos els arts. 41, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
atribueixen a les Diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència.
Vist l’informe emès per la interventora general, en relació a l’establiment del preu
públic de què s’ha fet esment.
Atès el que disposen l’article 44.2 del TRHL i, en el mateix sentit, l’article 6è apartat 2
de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors i organismes
autònoms de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en la sessió del dia 30
d’octubre de 2014, segons els quals es podran establir preus públics que no cobreixin
el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada quan hi hagi raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, prèvia consignació de les
dotacions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si
n’hi ha.
Atès que la proposta de la Gerència de Serveis de Turisme de 2 de març de 2015
afirma que existeix consignació suficient en el seu pressupost per a la cobertura de la
diferència restant.
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Vist l’apartat 3.3.a) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR de conformitat amb allò que disposa l’article 148, en relació amb
l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’establiment dels preus públics pels
serveis associats a la participació a les fires i accions de promoció turística per a l’any
2015.
Segon.- FIXAR els preus públics d’acord amb els imports i conceptes que tot seguit es
detallen:
Serveis associats a la participació a les fires i accions de promoció
1. Quota participació fires MITT de Moscou i WTM de Londres
€
Import que s’haurà de satisfer per l’assistència a cada
esdeveniment. Aquest preu inclou tenir presència al mostrador,
l’obtenció dels passis per accedir a la fira i una agenda individual
amb un mínim de 5 contactes.
1.500 €
2. Quota de participació en la resta de fires
Import que s’haurà de satisfer per l’assistència a l’esdeveniment .
Aquest preu inclou tenir presència al mostrador, l’obtenció dels
passis per accedir a la fira i una agenda individual amb un mínim
de 5 contactes.
800 €
Només poden accedir a aquest servei ens territorials de gestió turística i ens participats
per ells.
És necessari efectuar un dipòsit previ del 25% de l’import dels preus públics amb
anterioritat a la celebració de l’esdeveniment.
A aquests preus cal afegir l’IVA corresponent

Tercer.- Els preus públics de què s’ha fet esment a l’apartat anterior, seran d’aplicació
des del moment de la seva aprovació.
Quart.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis d’Esports
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització del Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la
província de Barcelona, amb l’objecte d’establir les línies generals i les
obligacions que regularan el servei de préstec de material esportiu i recreatiu
d’esports de la Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta
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formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs
locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local (arts. 31 i 36) com amb el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
coopera en el foment del desenvolupament dels municipis del seu àmbit territorial
mitjançant, entre d’altres, l’assistència i la cooperació amb els ajuntaments del seu
àmbit territorial que tracten d’impulsar activitats que redunden en la dinamització en
l’àmbit de l’esport.
Esports de la Diputació de Barcelona, té com a missió contribuir a la millora de la
qualitat de vida de la ciutadania, tot cooperant amb els ens locals en l’àmbit dels
serveis i les activitats esportives, mitjançant la pràctica física esportiva i vol reafirmar el
seu compromís amb el municipalisme posant al servei dels ajuntaments els seus
mitjans i coneixements, amb la voluntat de fer-los costat en allò que necessitin per
enfortir i dinamitzar l’esport local.
Amb l’objectiu de reforçar el suport i la col·laboració amb els ens locals del seu territori,
concretament en l’àmbit de les competències que en matèria d’esports tenen
legalment atribuïdes, ofereix als ens locals de la província de Barcelona el servei de
préstec de material esportiu i recreatiu, per tal de contribuir a la dinamització
d’activitats físico-esportives als municipis.
La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 21 de febrer de 2008, va
aprovar un Protocol de Préstec de Material Esportiu i Recreatiu, el qual va ser
prorrogat fins el 31 de desembre de 2015, mitjançant acord de la Junta de Govern de
data 27 d’octubre de 2011.
Actualment, a la vista de l’experiència del servei de préstec als ens locals cal
replantejar el Protocol existent, així com adequar-lo a les previsions derivades de les
noves normatives vigents i que són aplicables, en el seu cas, als esdeveniments per
als qual es facilita el material esportiu.
Per tal de poder fer efectiva la col·laboració i gaudir del servei de préstec de material
esportiu i recreatiu de préstec, que de forma gratuïta es posa a la seva disposició, els
ens locals interessats hauran de formalitzar la seva adhesió a aquest Protocol,
mitjançant l’adopció del corresponent acord per l’òrgan competent i donar-ne trasllat a
Esports de la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.
En base a les consideracions adduïdes, la Diputació de Barcelona ha elaborat aquest
Protocol com a marc d’actuació i relació amb els ens locals de la província per als anys
vinents.
Atès que la figura més adient per regular aquesta col·laboració és l’establiment d’un
Protocol general, i que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de
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Govern, d’acord amb el que disposa l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2015, sobre
nomenaments i delegació de competències, aprovada pel Decret de la Presidència de
núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada pel Decret de la Presidència núm.
29/15, de 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015,
respectivament).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la
província de Barcelona que s’adhereixin al mateix, per establir les línies generals i les
obligacions que regularan el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació
PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ AMB ELS ENS LOCALS DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ESTABLIR LES LÍNIES GENERALS I LES
OBLIGACIONS QUE REGULARAN EL SERVEI DE PRÉSTEC DE MATERIAL ESPORTIU
I RECREATIU D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ANTECEDENTS
Dins de les competències pròpies dels governs locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant
amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (arts. 31 i 36) com amb el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de Barcelona, assisteix i coopera amb els
municipis del seu àmbit territorial, especialment amb els de menor capacitat econòmica i de
gestió.
Esports de la Diputació de Barcelona té com a missió contribuir a la millora de la qualitat de
vida de la ciutadania, tot cooperant amb els ens locals en l’àmbit dels serveis i les activitats
esportives, mitjançant la pràctica física esportiva i vol reafirmar el seu compromís amb el
municipalisme posant al servei dels ajuntaments els seus mitjans i coneixements, amb la
voluntat de fer-los costat en allò que necessitin per enfortir i dinamitzar l’esport local.
Amb l’objectiu de reforçar el suport i la col·laboració amb els ens locals del seu territori,
concretament en l’àmbit de les competències que en matèria d’esports tenen legalment
atribuïdes, ofereix als ens locals de la província de Barcelona el servei de préstec de
material esportiu i recreatiu, per tal de contribuir a la dinamització d’activitats físicoesportives als municipis.
La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 21 de febrer de 2008, va aprovar un
Protocol de Préstec de Material Esportiu i Recreatiu, el qual va ser prorrogat fins el 31 de
desembre de 2015, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2011.
Actualment, a la vista de l’experiència del servei de préstec als ens locals, cal replantejar el
protocol existent, així com adequar-lo a les previsions derivades de les noves normatives
vigents i que són aplicables, en el seu cas, als esdeveniments per als quals es facilita el
material esportiu.
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Per tal de poder fer efectiva la col·laboració i gaudir del servei de préstec de material
esportiu i recreatiu, que de forma gratuïta es posa a la seva disposició, els ens locals
interessats hauran de formalitzar la seva adhesió a aquest Protocol, mitjançant l’adopció del
corresponent acord per l’òrgan competent i donar-ne trasllat a Esports de la Diputació de
Barcelona per al seu coneixement i efectes.
En base a les consideracions adduïdes, la Diputació de Barcelona ha elaborat aquest
Protocol com a marc d’actuació i relació amb els ens locals de la província per als anys
vinents.
Per Acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data ....... de ............... de 2015, es
va aprovar la minuta del present Protocol General, que es regirà per les següents
C L À U S U L ES
1.- OBJECTE I ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL
1.1.-Objecte
És objecte del present Protocol General establir les línies que regularan la col·laboració amb
els ens locals per tal de poder gaudir del servei de préstec de material esportiu i recreatiu
d’Esports de la Diputació de Barcelona.
1.2.- Adhesió
1.2.1.- La Diputació de Barcelona (Esports) i els ens locals adherits a aquest Protocol
General reben la consideració de parts i es consideren vinculats per aquest instrument.
1.2.2.- Els ens locals que s’adhereixin al present Protocol General hauran d’adoptar l’acord
pertinent per l’òrgan competent de llur Corporació, en el qual hi constarà l’acceptació
expressa de les condicions que hi figuren al Protocol, i donar-ne trasllat a Esports de
Diputació de Barcelona.
1.2.3.- Amb l’adhesió a aquest Protocol General, de mutu acord i voluntàriament, la
Diputació de Barcelona (Esports) i els ens locals adherits estableixen una relació continuada
de col·laboració.
2.- MATERIAL OBJECTE DE PRÉSTEC
Esports de Diputació de Barcelona ofereix als ens locals adherits al present Protocol
General el servei de préstec, amb caràcter gratuït, del material esportiu i recreatiu que es
relaciona al web http://www.diba.cat/esports, el qual es mantindrà actualitzat de forma
permanent.
3.- COMPROMISOS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
a) De la Diputació de Barcelona (Esports)
Un cop rebuda una petició de préstec de material esportiu efectuada per un ens local, es
comprovarà la seva adhesió al present Protocol, requisit previ i indispensable per ser
beneficiari d’aquest servei,i s’iniciaran els tràmits següents per tal de donar curs a la seva
sol·licitud:

147/196

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

•

Acordar el préstec i posar a disposició de l’ens local sol·licitant el material esportiu i
recreatiu sol·licitat i que figura en el web corporatiu

•

Assessorar els ens locals de la província de Barcelona en relació al trasllat i a la
utilització del material sol·licitat.

•

Facilitar el material en les condicions adequades per al seu ús. Degut al seu caràcter
itinerant, aquest material es pot veure deteriorat pel seu ús continuat, la qual cosa pot
comportar que en el moment de disposar-ne sigui substituït per un altre de
característiques anàlogues.

b) De l’ens local adherit
•

Efectuar la reserva del material per tal de garantir la seva disponibilitat.

•

Recollir el material cedit en préstec del magatzem on es trobi dipositat, l’adreça del qual
li serà facilitada per Esports de la Diputació de Barcelona, transportar-lo al lloc designat
per a la seva ubicació i retornar-lo, un cop finalitzada l’activitat, en les mateixes
condicions en les què es va cedir. El transport i els operaris necessaris per a la
recollida, instal·lació, retirada i retorn del material aniran a càrrec de l’ens local
sol·licitant.

•

Designar un/a tècnic/a que faci d’interlocutor/a amb la Diputació per a qualsevol qüestió
que es pugui plantejar en relació al material prestat.

•

Complir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la
normativa vigent o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.

•

Assumir, en la seva condició de sol·licitant, la responsabilitat civil derivada tant de l’ús,
com del transport del material cedit en préstec, ja sigui per les activitats organitzades
per ell, com per les que organitzin les entitats del seu àmbit territorial, sense perjudici
de que exigeixin a aquestes que assumeixin aquesta responsabilitat mitjançant la
contractació d’una pòlissa d’assegurances quan siguin les beneficiàries finals del
préstec de material.

•

Tenir cura del material cedit, així com de la seva reparació, cas que es produeixi un
deteriorament greu del mateix, assumint les despeses que se’n puguin derivar.

•

Assumir el cost real o de reposició del material cedit, cas de que es produís la pèrdua o
el robatori del mateix durant el període de préstec, prèvia comunicació a Esports de la
Diputació de Barcelona, que podrà facilitar-li els possibles proveïdors en funció de les
característiques concretes del material de què es tracti o procedir a l’adquisició de nou
material, tot repercutint el seu cost a l’ens local.

•

Comunicar a Esports de la Diputació de Barcelona qualsevol incidència que s’hagi
produït en el període de cessió del material de préstec.

•

Facilitar a Esports de la Diputació de Barcelona la informació que li sigui sol·licitada
amb l’objectiu d’avaluar el servei de préstec de material.

•

Instal·lar el material en l’àmbit territorial de l’ens local sol·licitant.
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•

Donar compliment a la normativa següent:
-

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport.

-

Decret 56/2003, de 4 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en
el medi natural, quan es tracti de material cedit, amb el qual es practiqui alguna de
les activitats previstes a l'annex I de l'esmentat Decret.

-

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya

-

Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de
maig, de les entitats esportives de Catalunya.

-

Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las prestaciones
mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo

-

Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles
públics i activitats recreatives.

-

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures.

-

Complir amb la normativa vigent en funció del lloc on s’instal·li el material cedit.

4.- FORMALITZACIÓ I EFECTIVITAT DEL PRÉSTEC
Un cop formalitzada l’adhesió al present Protocol, començarà la seva efectivitat, essent
necessari complimentar el formulari de sol·licitud del material esportiu cada cop que sigui
necessari disposar-ne, mitjançant el canal establert a tal efecte.
Esports de la Diputació de Barcelona donarà curs a la sol·licitud i ho comunicarà a l’ens
local sol·licitant.
5.- FINANÇAMENT
El servei de préstec té caràcter gratuït. No obstant això, totes les despeses de transport i
personal necessari per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material, aniran a
càrrec de l’ens local beneficiari.
Tanmateix, en el seu cas, l’ens local beneficiari assumeix les despeses derivades de la
reparació o reposició del material robat, extraviat o greument malmès.
6.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i la normativa que la desenvolupa, la Diputació informa en aquest acte als
ens locals que s’adhereixin al present Protocol de la incorporació de les dades personals
necessàries per a la gestió i execució dels documents derivats d’aquest protocol a un fitxer
de la seva titularitat.

149/196

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

7.- VIGÈNCIA, MODIFICACIÓ, EXTINCIÓ DEL PROTOCOL I JURISDICCIÓ COMPETENT
La vigència d’ aquest protocol té caràcter indefinit.
L’ens local adherit podrà revocar la seva adhesió al Protocol, comunicant-ho a Esports de la
Diputació de Barcelona amb una antelació mínima d’un mes respecte de la data en que es
prevegi la seva efectivitat, i sempre que no hi hagi en curs un servei de préstec de material.
En qualsevol cas, la Diputació podrà resoldre unilateralment l’aplicació d’aquest Protocol per
incompliment per part de l’ens local de les clàusules, condicions i compromisos continguts
en el mateix.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del present
Protocol, seran resoltes per la jurisdicció Contenciosa-Administrativa dels Jutjats i Tribunals
de Barcelona, sense perjudici de sotmetre-les prèviament a la via de conciliació arbitral que
correspongui, si així ho acorden les parts.

Segon.- PUBLICAR el text del present Protocol al Butlletí Oficial de la Província, per a
general coneixement.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Bages, en resolució de l’expedient núm. 2014/10385.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 12/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Consell Comarcal del Bages de data 05 de desembre de 2014
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament
d'accés existent, a la carretera BP-1101 del PK 11+120 al PK 11+125, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola (expedient núm.
2014/10385).
En data 26/01/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Consell Comarcal del Bages en data 05 de desembre
de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- 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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- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta, al llarg de l’accés
mitjançant un gual adaptat que permeti la continuïtat del transcurs de les aigües de la
cuneta de la carretera. L’interessat mantindrà el gual en bon estat de conservació.
- Si és factible, la cuneta projectada en el marge esquerre de l’accés, mirant a
l’embocadura amb la BP-1101, es canviarà de marge, per connectar directament
cuneta d’accés i cuneta de calçada de BP-1101, de manera que les aigües no hagin
de passar pel gual de l’accés, i disminuir la possibilitat de que les aigües s’embassin
al gual i vagin a la carretera.
- S’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres autoritzades.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la
carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins la longitud indicada al projecte presentat 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).
- L’accés autoritzat en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- 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.
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Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
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- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Consell Comarcal del Bages, autorització d’obres
de condicionament d'accés existent, a la carretera BP-1101 del PK 11+120 al PK
11+125, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola
(expedient núm. 2014/10385), 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.
Segon.- 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.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Bages, amb domicili
a efectes de notificacions a Manresa (08241), carrer Muralla de Sant Domènec, 24,
amb indicació dels recursos procedents.
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Orden
Ministro Enfermos (R R Camilos) en resolució de l’expedient núm. 2014/10455.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 19/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Orden Ministro Enfermos (R R Camilos) de data 15 de
desembre de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres
d’urbanització en accés existent, a la carretera BV-2113 del PK 0+790 al PK 0+840,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Ribes (expedient núm.
2014/10455).
En data 27/01/2015 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 Orden Ministro Enfermos (R R Camilos) en data 15
de desembre 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.
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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.
- 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
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles.
- La instal·lació de rètols informatius serà objecte d’autorització especifica prèvia
presentació a aquest Gerència de la rotulació dels mateixos.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Orden Ministro Enfermos (R R Camilos),
autorització d’obres d’urbanització en accés existent, a la carretera BV-2113 del PK
0+790 al PK 0+840, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de
Ribes (expedient núm. 2014/10455), 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.
Segon.- 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.
Tercer.- 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.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Orden Ministro Enfermos (R R Camilos),
amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos
procedents.
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26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en resolució de l’expedient núm. 2015/94.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
En data 23/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca de data 16 de desembre de
2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la
carretera BV-2129 del PK 1+474 al PK 1+526, marge esquerre, tram urbà (travessera),
al terme municipal de Sant Martí Sarroca (expedient núm. 2015/94).
En data 27/01/2015 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 Martí Sarroca en data 16 de
desembre 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.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant,
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular,
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- No es pot col·locar cap tipus de canalització ni servei a l’interior de la calçada. Les
canalitzacions, llevats dels encreuaments necessaris, discorreran per l’interior de la
vorera.
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
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- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles.
- No es modificarà l’ample de la calçada sense el consentiment exprés d’aquesta
Gerència.
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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, autorització
d’obres d'urbanització, a la carretera BV-2129 del PK 1+474 al PK 1+526, marge
esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant Martí Sarroca (expedient
núm. 2015/94), 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.
Segon.- 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.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Martí Sarroca (08731), carrer de Ferran
Muñoz, 4-6, amb indicació dels recursos procedents.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Canovelles, en resolució de l’expedient núm. 2015/808.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 08/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Canovelles de data 30 de setembre de 2014
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització de vorera,
tram urbà, al terme municipal de Canovelles (expedient núm. 2015/808), a les
carreteres:
•
•

BV-1439 del PK 1+080 al PK 1+120, marge esquerre
C-1415b del PK 10+940 al PK 10+970, ambdós marges.
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En data 30/01/2015 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 Canovelles en data 30 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:
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell
en porti causa el manteniment dels citats arbres.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que,
com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de
perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant,
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular,
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
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Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
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- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
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modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Canovelles, autorització d’obres
d'urbanització de vorera, tram urbà, al terme municipal de Canovelles (expedient núm.
2015/808), a les carreteres:
•
•

BV-1439 del PK 1+080 al PK 1+120, marge esquerre
C-1415b del PK 10+940 al PK 10+970, ambdós marges.

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.
Segon.- 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.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Canovelles, amb domicili a
efectes de notificacions a Canovelles (08420), Plaça de l'Ajuntament, 1, amb indicació
dels recursos procedents.
28.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor de
la UTE Typsa-Geocisa, en resolució de l’expedient núm. 2008/2390.- 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 de desembre de 2008, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es van autoritzar a UTE TYPSA-GEOCISA les obres de demolició d'un pas
superior i posterior reposició, a les carreteres BV-5003 i BV-5156, entre els punts
quilomètrics 0+500 i 0+550, marge calçada, tram urbà (travessera), al terme municipal
de Montmeló (expedient número 2008/2390).
En la mateixa resolució s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà
una garantia de 100.000 € que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques
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incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, UTE TYPSAGEOCISA serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels
danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults
que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres de demolició d'un
pas superior i posterior reposició.
En data 03/08/2009, l’empresa UTE TYPSA-GEOCISA, constituí la garantia a la
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per un import de 100.000 € (assentament
núm. 1000192965).
En data 22 de juliol de 2013 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el
còmput del període de garantia de 12 mesos
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 09/12/2014 han emès informe del següent
tenor literal:
“S’informa FAVORABLEMENT sobre la devolució de la garantia al titular de
l'autorització de referència, al no haver-se observat cap anomalia en els treballs
executats.”
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 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, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, la cancel·lació de la garantia ha
de ser resolta per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
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.- CANCEL·LAR, d’ofici, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta
Diputació per UTE TYPSA-GEOCISA, per import de 100.000 €, per respondre de la
correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient número 2008/2390, així
com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de
les esmentades obres (data d’expedició 03/08/2009; assentament número
100192965).
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Segon.- NOTIFICAR la present resolució a UTE TYPSA-GEOCISA, amb domicili a
efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents.
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Torelló 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 de cadascuna de les
parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació “Traspàs de
titularitat de la carretera BV-5224 i condicionament de la travessera BV-5224
(carrer Sant Bartomeu) entre els pk. 5,860 i 5,990”, 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.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vist l’apartat 12.2. e) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
de 2015, i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), que atribueix a
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 €.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ajuntament de Torelló
Ens destinatari
XXXXXXXXX
NIF
Traspàs de titularitat de la carretera BV-5224 i
condicionament de la travessera BV-5224 (carrer Sant
Actuació
Bartomeu) entre els PK 5+860 i 5+990
14/X/113408
Codi XGL
Aportació de la Diputació 156.000 €
2015
156.000 €
Periodificació
Àmbit de concertació
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Classe de recurs
Ajut econòmic

Segon.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“Pl a X ar x a d e G o v er ns l oc a ls
[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 1/2015, 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 08/01/2015 (núm. 5/15),
publicat al BOPB de 13/01/2015; 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 20/1/2014.
AJUNTAMENT DE TORELLÓ, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Jaume Vivet i Soler,
assistit per la secretària de l’ens, Sra. Montserrat Freixa i Costa.
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.
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II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de concertació,
en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc de les Meses
de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit desenvolupar
conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació d’equipaments i
d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves inversions en
infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions associades al
funcionament operatiu dels serveis.

III.

En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris de la
Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins
l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.

IV.

L’Ajuntament de Torelló i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i
desenvolupar conjuntament l’ actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV5224 i condicionament de la travessera BV-5224 (carrer de Sant Bartomeu) entre els PK
5+860 i 5+990 al municipi de Torelló”, redactat per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat amb un PEC de 409.026,31 € (IVA inclòs).

V.

L’objecte del present conveni és la implantació per part de l’Ajuntament de Torelló i la
Diputació de Barcelona dels compromisos que s’especifiquen en els pactes següents en
ordre al traspàs del tram de la BV-5224 entre els PK 5+790 al 5+990 i establir les
condicions per l’execució de les obres del projecte “Condicionament de la travessera BV5224 (carrer de Sant Bartomeu) entre els PK 5+860 i 5+990 al municipi de Torelló”

VI.

L’objecte del projecte és contemplar la pacificació del carrer Sant Bartomeu, donar més
espai de circulació al vianant, reduir la velocitat dels vehicles privats motoritzats i revalorar
la importància històrica d’aquest carrer i lligar-lo a la xarxa de vies de plataforma única i
prioritat de vianants del nucli antic.

VII.

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 .....

VIII.

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 Torelló 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
Ajuntament de Torelló
Ens destinatari
XXXXXXXXX
NIF
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-5224 i
condicionament de la travessera BV-5224 (carrer de Sant
Actuació
Bartomeu) entre els PK 5+860 i 5+990 al municipi de Torelló
14/X/113408
Codi XGL
Àmbit de concertació
“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
Aportació de la Diputació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
156.000 €
2015
156.000 €
G/50100/45301/76242

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-5224, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres
competències concurrents, a l’Ajuntament de Torelló l’execució de les obres contingudes al
projecte “Condicionament de la travessera BV-5224 (carrer de Sant Bartomeu) entre els PK
5+860 i 5+990 al municipi de Torelló”, 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 Torelló serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del projecte “Condicionament de la travessera BV-5224 (carrer de
Sant Bartomeu) entre els PK 5+860 i 5+990 al municipi de Torelló”, amb un PEC de
409.026,31 € (IVA inclòs).
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Torelló a l’execució de les obres és de
253.026,31 € (dos-cents cinquanta-tres mil vint-i-sis euros amb trenta-un cèntims).
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 a l’aportació municipal, la
diferència s’aplicarà sobre l’aportació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat.
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L’ Ajuntament de Torelló 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 Torelló.
L’Ajuntament de Torelló s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el projecte
“Condicionament de la travessera BV-5224 (carrer de Sant Bartomeu) entre els PK 5+860 i
5+990 al municipi de Torelló”, seguint les instruccions de la Direcció de les obres.
L’Ajuntament de Torelló remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del corresponent
acord del Ple municipal, sol·licitant l’ inici del procediment per al traspàs de titularitat a la
Corporació municipal del tram de la carretera BV-5224 entre els P.K. 5+790 al 5+990 amb la
signatura del conveni.
3. Conservació i manteniment
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni l’Ajuntament de Torelló serà el
titular i, per tant, li correspon el manteniment i conservació de tot el tram traspassat.
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, 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.
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7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
6. Pagament
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. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
8. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
9. Documentació tècnica
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.

172/196

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 públiques
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 una despesa de 156.000 € (cent cinquanta-sis
mil euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/76242 del vigent
pressupost de la Corporació, condicionada a la modificació de crèdit corresponent.
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari.
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Begues 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 de cadascuna de les
parts per a l’execució, per part de l’Ajuntament, de l’actuació “Traspàs de
titularitat d’un tram de la carretera BV-2411 i Projecte constructiu de
reurbanització del tram de la travessera BV-2411 entre el pk. 10,370 i el pk.
11,590, tram del Camí Ral des de la Rambla fins el carrer Indústria” 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.
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En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vist l’apartat 12.2. e) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
de 2015, i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), que atribueix a
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari

Ajuntament de Begues

NIF

XXXXXXXXX

Actuació

Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-2411 i
Projecte constructiu de reurbanització del tram de la
travessera BV-2411 entre el PK 10+370 i el PK 11+590, tram
del camí ral des de la rambla fins al carrer Indústria

15/X/203417
Codi XGL
1.650.000
€
Aportació de la Diputació
Periodificació

1.650.000 €

2015

Àmbit de concertació

“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

Classe de recurs

Ajut econòmic

Segon.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
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“P la X ar x a d e G o v er ns l oc a ls
[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 1/2015, 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 08/01/2015 (núm. 5/15),
publicat al BOPB de 13/01/2015; 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 20/1/2014.
AJUNTAMENT DE BEGUES, representat per l’Il·lma. Alcaldessa Sra. Maria Mercè Esteve i
Pi, assistida per la secretària de l’ens, Sra. Montserrat Ferrarons i Pallach.
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.

L’Ajuntament de Begues i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i
desenvolupar conjuntament l’ actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera
BV-2411 i Projecte constructiu de reurbanització del tram de la travessera BV-2411
entre el PK 10+370 i el PK 11+590, tram del camí ral des de la rambla fins al carrer
Indústria, al TM de Begues”, redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat amb un PEC de 2.284.144,21 € (IVA inclòs).

V.

L’objecte del present conveni és la implantació per part de l’Ajuntament de Begues i la
Diputació de Barcelona dels compromisos que s’especifiquen en els pactes següents
en ordre al traspàs del tram de la BV-2411 entre els PK 10+370 al 12+000 i establir
les condicions per l’execució de les obres del “Projecte constructiu de reurbanització
del tram de la travessera BV-2411 entre el PK 10+370 i el PK 11+590, tram del Camí
Ral des de la Rambla fins al carrer Indústria, al TM de Begues”.
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VI.

L’ objecte del projecte és l’arranjament
de la travessera i el seu entorn
immediatament amb la finalitat de potenciar aquest eix vertebrador del municipi,
assolint tres objectius principals com són una millora tant de la seguretat viària,
l’accessibilitat i la mobilitat, en general, aportant més importància als vianants i a les
bicicletes, aconseguint una millora de la qualitat urbana i un valor afegit a l’accés nord
de Begues .

VII.

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 .....

VIII.

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 Begues 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
Ajuntament de Begues
Ens destinatari
XXXXXXXXX
NIF
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-2411 i
Projecte constructiu de reurbanització del tram de la
Actuació
travessera BV-2411 entre el PK 10+370 i el PK 11+590,
tram del camí ral des de la rambla fins al carrer Indústria
15/X/203417
Codi XGL
Àmbit de concertació
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3.

2.

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.

Obligacions de les parts

1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
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Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
1.650.000 €
1.650.000 €
2015
G/50100/45301/76242 .................1.200.000 €
G/50100/45300/76240 ................. 450.000 €

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-2411, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres
competències concurrents, a l’Ajuntament de Begues l’execució de les obres contingudes al
Projecte constructiu de reurbanització del tram de la travessera BV-2411 entre el PK 10+370
i el PK 11+590, tram del camí ral des de la rambla fins al carrer Indústria”, al TM de Begues,
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 Begues serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del Projecte constructiu de reurbanització del tram de la travessera
BV-2411 entre el PK 10+370 i el PK 11+590, tram del camí ral des de la rambla fins al carrer
Indústria”, al TM de Begues, amb un PEC de 2.284.144,21 € (IVA inclòs).
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Begues a l’execució de les obres és de
634.144,21 € (sis-cents trenta-quatre mil cent quaranta-quatre euros amb vint-i-un
cèntims).
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà sobre
l’aportació municipal, sense necessitat de subscriure una nova addenda.
L’ Ajuntament de Begues 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 Begues.
L’Ajuntament de Begues s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el
Projecte constructiu de reurbanització del tram de la travessera BV-2411 entre el PK 10+370
i el PK 11+590, tram del camí ral des de la rambla fins al carrer Indústria”, al TM de Begues,
seguint les instruccions de la Direcció de les obres.
L’Ajuntament de Begues remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del corresponent
acord del Ple municipal, sol·licitant l’ inici del procediment per al traspàs de titularitat a la
Corporació municipal del tram de la carretera BV-2411 entre els P.K. 10+370 al 12+000 amb
la signatura del conveni.
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3.

Conservació i manteniment

Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni l’Ajuntament de Begues serà el
titular i, per tant, li correspon el manteniment i conservació de tot el tram traspassat.
4.

Vigència del conveni

Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació de les actuacions que
l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
5.

Execució i justificació de despeses

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.

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.
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3.

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

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. En cap
cas es superarà l’anualitat 2017.
8.

Identificació de l’actuació

La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
9.

Documentació tècnica

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.
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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
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 públiques
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.”
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Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 1.650.000 € (un milió sis-cents
cinquanta mil euros) que es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:

Aplicació pressupostària
G/50100/45301/76242
G/50100/45300/76240

Import
1.200.000 €
450.000 €

del pressupost vigent de la Corporació, tot condicionant l’import de 1.200.000€ a la
modificació de crèdit núm. 3/2015.
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
marc de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Castellar del Riu i l’Institut d’Estudis Catalans, per a
la restauració i conservació del pi de les tres branques i del pi jove, ubicats a
Castellar del Riu (El Berguedà).- 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 Pi de les Tres Branques és un dels símbols de valor patrimonial i cultural de
Catalunya, amb referències religioses i també polítiques a partir de les guerres carlines
del segle XIX i lingüístiques-territorials, fins els nostres dies.
El Pi de les Tres Branques, situat al terme municipal de Castellar del Riu, finca XXX,
va ser declarat arbre monumental per la Generalitat de Catalunya, per Ordre de 20
d’Octubre de 1987, i que, com a arbre monumental i arbre símbol dels Països
Catalans, ha de ser objecte d’una intervenció integral que n’asseguri la conservació
futura i per la qual el propietari de la finca, el senyor O.C.O., amb DNI XXXXXXX, ha
donat la seva autorització.
El Pi de les Tres Branques ha patit diversos atemptats al llarg dels darrers anys, fins
que el mes de maig de 2014 algú va tallar intencionadament una de les tres branques,
fet que requereix una intervenció que permeti la reparació d’aquest dany, i la seva
conservació com a arbre monumental.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, té, entre d’altres funcions, la de vetllar per a la conservació
del medi natural, la biodiversitat i la conservació d’arbres monumentals.
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La Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs
locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local (arts. 31 i 36), com amb el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, coopera en el foment del desenvolupament social dels municipis del seu àmbit
territorial, amb el suport pel desenvolupament de les competències que els venen
determinades per la normativa vigent, en els diferents àmbits, mitjançant, entre
d’altres, l’assistència i la cooperació econòmica, jurídica i tècnica.
L’Ajuntament de Castellar del Riu, i el seu consistori, està interessat en el
desplegament dels mecanismes que facin possible la conservació del Pi de les Tres
Branques i del Pi Jove com a elements d’un alt valor patrimonial, cultural, turístic i
paisatgístic del respectiu municipi. En tant que l’Ajuntament té per funció el govern i
administració dels interessos del municipi, i, per tal de donar resposta adequada a les
demandes dels seus ciutadans, ha estat sempre pendent del Pi de Les Tres Branques
i del Pi Jove, com a elements que ultrapassen la propietat privada d’aquests arbres.
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC, en endavant) fou fundat el 18 de juny de 1907 per
Enric Prat de la Riba. Es regeix pels Estatuts publicats al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 3393, del 22 de maig de 2001 i núm. 3501 del 26 d'octubre de
2001. Consta inscrit en la secció primera del Registre d'Acadèmies del Departament
de Justícia, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, de la Generalitat de
Catalunya, en data 25 de maig de 1989 i és una institució acadèmica que té per
objecte l'alta investigació científica i, principalment, la de tots els elements de la cultura
catalana.
Aquestes institucions que formen part del conveni marc desitgen col·laborar i participar
en les actuacions necessàries per dur a terme la restauració i conservació del Pi de les
Tres Branques i del Pi Jove, a Castellar del Riu (El Berguedà), per tal de poder adoptar
una estratègia general i conjunta.
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 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,
els articles 303 a 311 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, i la disposició addicional cinquena de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
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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.1) de la
Refosa núm. 1/2015 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22
de gener de 2015, respectivament).
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 marc de col.laboració entre el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castellar del Riu i l’Institut d’Estudis Catalans,
per a la restauració i conservació del pi de les tres branques i del pi jove, a Castellar
del Riu (El Berguedà), d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a
continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,
RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU, I
L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, PER A LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PI DE
LES TRES BRANQUES I DEL PI JOVE, A CASTELLAR DEL RIU (EL BERGUEDÀ).
Barcelona, xxxxxx de 2015
ENTITATS QUE INTERVENEN
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, representat pel senyor Antoni
Trasobares Rodríguez, director general del Medi Natural i Biodiversitat, en virtut del
nomenament efectuat per Decret 192/2011, de 18 de gener, que intervé en aquest acte per
autorització de data ..... de la secretària general del DAAM, qui té delegada la facultat per a
la subscripció de convenis, en virtut de la Resolució AAM/878/2011, de 31 de març (DOGC
5858, de 13.04.2011).
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas,
President delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat la
Diputació de Barcelona i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, publicada al BOPB de 13 de gener de 2015, assistit per la secretaria delegada,
Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de
data 16 de desembre de 2013 (BOPB de 20.01.2014).
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU, representat pel seu Alcalde-President, l’Il·lm. Sr.
Adrià Solé Giralt, en virtut del que preveu l’article 53.1 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,
assistit pel secretari general de l’Ajuntament de Castellar del Riu, Sr. Ramon Xandri Badia,
en la seva qualitat de fedatari públic.
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INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, representat pel seu President, Joandomènec Ros
Aragonés que actua d'acord amb les atribucions que li atorguen els Estatuts de I'Institut
d'Estudis Catalans del 17 de maig de 2001, publicats al DOGC núm. 3393, del 22 de maig
de 2001, i al DOGC núm. 3501 , del 26 d'octubre de 2001.
MANIFESTEN
I.

Que el Pi de les Tres Branques és un dels símbols de valor patrimonial i cultural de
Catalunya, amb referències religioses i també polítiques a partir de les guerres
carlines del segle XIX i lingüístiques-territorials, fins els nostres dies.

II.

Que el Pi de les Tres Branques, situat al terme municipal de Castellar del Riu, finca
XXXX, va ser declarat arbre monumental per la Generalitat de Catalunya, per Ordre
de 20 d’Octubre de 1987, i que, com a arbre monumental i arbre símbol dels Països
Catalans, ha de ser objecte d’una intervenció integral que n’asseguri la conservació
futura i per la qual el propietari de la finca, el senyor O.C.O., amb DNI XXXXXXXX, ha
donat la seva autorització.

III.

Que el Pi de les Tres Branques ha patit diversos atemptats al llarg dels darrers anys,
fins que el mes de maig de 2014 algú va tallar intencionadament una de les tres
branques, fet que requereix una intervenció que permeti la reparació d’aquest dany, i
la seva conservació com a arbre monumental.

IV.

Que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, té, entre d’altres funcions, la de vetllar per a la conservació
del medi natural, la biodiversitat i la conservació d’arbres monumentals.

V.

Que la Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs
locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local (arts. 31 i 36), com amb el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, coopera en el foment del desenvolupament social dels municipis del seu àmbit
territorial, amb el suport pel desenvolupament de les competències que els venen
determinades per la normativa vigent, en els diferents àmbits, mitjançant, entre
d’altres, l’assistència i la cooperació econòmica, jurídica i tècnica.

VI.

Que l’Ajuntament de Castellar del Riu, i el seu consistori, està interessat en el
desplegament dels mecanismes que facin possible la conservació del Pi de les Tres
Branques i del Pi Jove com a elements d’un alt valor patrimonial, cultural, turístic i
paisatgístic del respectiu municipi. En tant que l’Ajuntament té per funció el govern i
administració dels interessos del municipi, i, per tal de donar resposta adequada a les
demandes dels seus ciutadans, ha estat sempre pendent del Pi de Les Tres Branques
i del Pi Jove, com a elements que ultrapassen la propietat privada d’aquests arbres.

VII.

Que l'Institut d'Estudis Catalans (IEC, en endavant) fou fundat el 18 de juny de 1907
per Enric Prat de la Riba. Es regeix pels Estatuts publicats al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 3393, del 22 de maig de 2001 i núm. 3501 del 26
d'octubre de 2001. Consta inscrit en la secció primera del Registre d'Acadèmies del
Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, de la
Generalitat de Catalunya, en data 25 de maig de 1989 i és una institució acadèmica
que té per objecte l'alta investigació científica i, principalment, la de tots els elements
de la cultura catalana.
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Són finalitats de l'IEC: Tenir cura de l'estudi de la llengua catalana, establir-ne la
normativa i vetllar perquè el procés de normalització d'aquesta llengua sigui
coherent arreu del seu àmbit lingüístic. Contribuir a la planificació, la coordinació, la
realització i la difusió de la recerca, en les diferents àrees de la ciència i la
tecnologia.
VIII.

Que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castellar del
Riu, i l’Institut d’Estudis Catalans, tenen interès per a la restauració i conservació
del Pi de les Tres Branques i del Pi Jove, també catalogat, i per això proposen el
present Conveni Marc de Col·laboració.

IX.

Que la present minuta del conveni marc de col·laboració ha estat aprovada per la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària del dia xxxxxx.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal i necessària per convenir, i de comú acord
fan constar els següents,
PACTES
Primer.- Objecte del Conveni Marc de Col·laboració
El present Conveni Marc de Col·laboració té per objecte establir les bases i les eines de
col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Castellar del Riu, i l’Institut d’Estudis Catalans, per tal de restaurar i conservar el Pi de les
Tres Branques i el Pi Jove.
Segon.- Àmbit de la col·laboració
La col·laboració entre les institucions signants, regida per el present Conveni Marc de
Col·laboració, es durà a terme en el disseny, la formulació de les propostes i la
implementació de la solució adoptada per restaurar i conservar el Pi de les Tres Branques
i el Pi Jove.
Tercer.- Compromisos de les parts
Les parts signants es comprometen a constituir una Comissió de Seguiment, d’acord amb
el Pacte Cinquè d’aquest Conveni Marc, i a concretar les accions a dur a terme, amb la
voluntat de totes les parts d’aportar els mitjans necessaris per a que les tasques de
restauració que es puguin executar tinguin les màximes garanties per restaurar el Pi de
les Tres Branques com a arbre monumental.
Per contribuir al compliment del conveni, la Diputació de Barcelona, i la Generalitat de
Catalunya, adopten el compromís de fer front als costos derivats del pacte segon d’aquest
conveni a parts iguals.
Per la part corresponent a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunya, i per la part corresponent a la Diputació de Barcelona, els compromisos
econòmics que es puguin adquirir en exercicis posteriors seran, en tot cas, assumibles en
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els seus pressupostos; tot i això, restaran supeditats a les disponibilitats pressupostàries
de cada exercici.
Quart.- Convenis específics
Les intervencions a realitzar en els anys compresos en aquest conveni es concretaran
mitjançant convenis específics entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona que
establiran i concretaran els treballs que s'han de realitzar, els objectius, els terminis, el grau
de participació i responsabilitat de les parts signants i, segons els casos, el pressupost, el
règim de finançament o contraprestacions que pertoqui i la propietat industrial i intel·lectual
que resulti dels treballs.
Els convenis específics es presentaran dins de l’any en el qual es faci la despesa
pressupostària corresponent i especificaran els costos de les actuacions aprovades per la
Comissió de seguiment.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, prèvia certificació de les actuacions,
procediran al tràmit del pagament de la part corresponent, d’acord amb el pacte tercer.
Cinquè.- Comissió de seguiment
Per tal de concretar, i desenvolupar els compromisos de les parts, es constitueix una
comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signants i
que podrà, de comú acord, incorporar representants d’institucions de l’àmbit cultural i
professionals experts que es considerin convenients. Aquesta comissió es reunirà almenys
una vegada l’any i serà convocada per l’Ajuntament de Castellar del Riu. La comissió també
podrà ser convocada a petició de qualsevol de les altres parts signants les vegades que
calgui.
La funció fonamental d’aquesta comissió serà la de consensuar la solució que es presenti,
avaluar i aprovar el projecte que asseguri la conservació futura del Pi de les Tres Branques i
del Pi Jove, i la de mantenir coordinades i informades les parts sobre l’evolució de les
actuacions.
Per la transcendència del tema les actuacions es procurarà fer-les per consens. En el cas
que calgui votar a cada entitat signant del conveni li correspondrà un vot. Són integrants de
la Comissió de seguiment, i amb vot, el subdirector general de la Biodiversitat del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat
de Catalunya, el president delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’alcalde-president de l’Ajuntament de Castellar
de Riu i el president de l’Institut d’Estudis Catalans, o les persones en les quals deleguin. La
resta de membres ho seran a nivell consultiu i actuaran amb veu però sense vot.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, i per un termini de dos
anys.
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar perllongar-lo
per períodes d’un any. A aquests efectes, qualsevol de les parts podrà comunicar a l’altra la
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seva intenció de prorrogar el conveni, la qual cosa haurà de notificar abans de la data de
venciment del termini de vigència, amb una antelació mínima de tres mesos.
Els acords de pròrroga es formalitzaran per escrit mitjançant les corresponents addendes al
present Conveni Marc de Col·laboració.
En cas de que es coneguin les depeses, la pròrroga i el conveni específic podran ser un sol
document.
Setè.- Extinció del conveni
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Per realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
Per mutu acord.
Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
Per qualsevol altra causa admissible en dret.

Vuitè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes, i en allò que no estigui
establert, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i per la resta de
l’ordenament de règim local espanyol i autonòmic aplicable.
Sense perjudici d’una resolució de mutu acord entre les parts, els Tribunals de l’ordre
contenciós-administratiu de Barcelona, seran els competents per al coneixement de les
qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la interpretació, aplicació i extinció d’aquest
conveni.
Novè.- Jurisdicció
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació del present Conveni Marc de Col·laboració.
En el cas que sorgeixin qüestions litigioses entre les parts, aquestes seran resoltes pels
òrgans competents de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
quadruplicat i a un sol efecte en el lloc i la data que figuren a l'encapçalament”.

Segon.- Notificar a les parts signants del conveni marc de col·laboració objecte
d’aprovació, els presents acords pel seu coneixement i als efectes escaients.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa anual per a l’any 2015 del Pla Marc de l’Associació de
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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 110.000 € (cent deu mil euros).- 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.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2015, 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 dit 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, que per aquest exercici és de 110.000 € (cent deu mil euros).
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible.
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 1/2015, 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. 5/2015, de data 8 de gener de 2015 (publicada al BOPB de 13 de
gener de 2015).
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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.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2015, amb efectes des de l’1
de gener de 2015, que s’adjunta com a annex, 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.
Segon.- AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat
Programa anual, pel seu import total de 110.000 € (cent deu mil euros) a favor de
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50405/17200/48902 del present exercici.
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa Anual.
Quart.- 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.
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació
del termini d’execució i justificació de les actuacions relatives al conveni de
col·laboració amb la Fundació “La Caixa” per al desenvolupament del programa
de conservació dels espais naturals protegits gestionats per 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:
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, va aprovar en la sessió
ordinària de data 11 d’abril de 2013, el dictamen d’aprovació del conveni de
col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, per al desenvolupament del programa de
conservació dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona.
D’acord amb el pacte sisè del conveni de referència, relatiu a la Comissió de
seguiment, aquesta tindrà com a funcions, entre d’altres, la de revisar els aspectes
operatius de les actuacions incloses en el programa de treball, introduint-hi les
correccions que es considerin necessàries per al bon funcionament.
Un cop reunida, en data 27 de novembre de 2014, la Comissió de seguiment, prevista
al pacte sisè del conveni, es procedeix a valorar l’estat d’execució de les actuacions
objecte del conveni.
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En el pacte dotzè del conveni de col·laboració, relatiu a la vigència, s’estableix que el
conveni podrà prorrogar-se, de forma justificada, per acord de les parts, pel temps
mínim imprescindible per a la finalització de les actuacions programades en el mateix.
A la reunió de la Comissió de Seguiment i d’acord amb el pacte dotzè del conveni de
referència, es va decidir, per mutu acord de les parts, prorrogar el conveni esmentat
que finalitza el 9 de maig de 2015. El termini de pròrroga s’estableix del 10 de maig de
2015 al 10 de novembre de 2015, degut a que, a data d’avui, algunes de les
actuacions per dur a terme l’objecte del conveni no han sigut encara realitzades i es
preveu que s’executin i finalitzin durant el segon semestre de l’any 2015.
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, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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. 1/2015 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22
de gener de 2015, respectivament).
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 actuacions
relatives al conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació “la Caixa” i la Diputació
de Barcelona, per al desenvolupament del programa de conservació dels espais
naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona, signat el 9 de maig de
2013, amb efectes del 10 de maig de 2015 al 10 de novembre de 2015.
Segon.- Notificar a la Fundació “la Caixa” el present acord, pel seu coneixement i als
efectes escaients.
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Prèvia declaració d’urgència aprovada per unanimitat dels membres presents, i
per tant, amb el quòrum de majoria absoluta establert en l’art. 46.2.b) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’inclou en l’ordre del
dia el punt següent:
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Recursos Humans
Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar la inadmissió,
per manca de legitimació, del recurs de reposició interposat el dia 12 de febrer
de 2015 pel senyor Abel López Fernández, en representació de la Secció
Sindical de CCOO de la Diputació de Barcelona, contra l’acord adoptat per
la Junta de Govern en sessió de 17 de novembre de 2014, pel qual s’aprovà el
Manual d’ús dels sistemes d’informació i comunicació a la Diputació de
Barcelona i desestimar la petició de suspensió realitzada mitjançant el dit recurs
de reposició.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El senyor Abel López Fernández, en qualitat de Secretari General de la Secció
Sindical de CCCO a la Diputació de Barcelona, ha presentat el 12 de febrer de 2015 al
registre general d’entrada de la corporació un recurs potestatiu de reposició contra
l’acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de 27 de novembre de 2014
(publicat el dia 13.1.2015) pel qual s’aprova el Manual d’ús dels sistemes d’informació
i comunicació a la Diputació de Barcelona.
Amb caràcter previ a la resolució del recurs interposat, cal pronunciar-se respecte a la
legitimació de la secció sindical de CCOO per impugnar aquest acord, dictat en
exercici de la potestat organitzativa de la Diputació de Barcelona per tal d’actualitzar a
la normativa vigent el Manual de l’usuari dels sistemes d’informació de la Diputació de
Barcelona aprovat per acord de la Comissió de Govern de 17 de maig de 2002.
L’acord objecte d’impugnació, resta exclòs de la de necessitat de sotmetiment a
negociació col·lectiva tot i que va ser 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 pogués fer les aportacions que considerés adients amb
caràcter previ a l’aprovació del text.
Una premissa necessària que ha de complir el recurrent a fi i efecte de tenir legitimitat
per interposar aquest recurs és que ha de justificar un vincle especial i concret entre la
funció representativa que la secció sindical exerceix vers els seus afiliats i l’acte
impugnat, en aquest cas el Manual d’ús dels sistemes d’informació i comunicació de la
Diputació de Barcelona.
La secció sindical de CCOO a la Diputació de Barcelona no ha realitzat cap justificació
d’aquest vincle sinó que ha donat per suposada aquesta legitimació sense acreditar-la,
limitant-se a afirmar que aquesta li ve donada per ser un representant d’un sindicat
representatiu dels treballadors, afirmació genèrica i pròpia dels sindicats, que no de la
secció sindical, en tant que el sindicat pot defensar els interessos col·lectius dels
treballadors.
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La normativa de funció pública únicament reconeix a les organitzacions sindicals la
legitimació processal establerta a l’article 31.6 de l’EBEP, concretament a les
organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la funció pública per a la
interposició de recursos en via administrativa i jurisdiccional contra les resolucions dels
òrgans selectius, condició que no es dóna en aquest supòsit.
Sobre la legitimació dels sindicats i de les seccions sindicals ha estat elaborada una
consolidada doctrina pel Tribunal Constitucional i pel Tribunal Suprem, la qual ha
diferenciat amb suficient nitidesa l'actuació del sindicat i de la secció sindical amb vista
a l'atribució de l'interès legítim exigit (sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Castilla-La Mancha, de 21 de juliol de 2008).
Segons aquesta doctrina, partint que la funció constitucionalment atribuïda als
sindicats no els transforma en guardians absoluts de la legalitat qualssevol que siguin
les circumstàncies en què es pretén valer, és possible reconèixer legitimació al sindicat
per accionar en qualsevol procés en què estiguin en joc interessos col·lectius dels
treballadors. Aquesta conclusió deriva de la funció atribuïda als sindicats de
representació i defensa genèrica dels interessos dels treballadors (sentències del
Tribunal Constitucional 210/94 i 101/96), i és precisament aquesta funció de defensa la
que els legitima per exercir aquells drets que siguin de necessari exercici col·lectiu
encara que pertanyin a cadascun dels treballadors singularment.
Ara bé, no és aquesta la configuració que la jurisprudència ha efectuat respecte de les
seccions sindicals, concretament en les sentències de 3 d'abril de 1995 (RJ
1995\2997) i 2 de setembre de 1997 (RJ 1997\7675). En aquestes sentències el
Tribunal Suprem ressalta que, al costat de l'aspecte de la secció sindical com a
instància organitzativa interna del sindicat, en conflueix un altre com a representació
externa al que la Llei també li confereix determinats avantatges i prerrogatives, com
ara el plantejament de conflictes individuals i col·lectius (arts. 2-2-d) de la Llei 11/1985,
de 2 d’agost, orgànica de llibertat sindical (en endavant LOLS ). Per això, el Tribunal
Suprem reconeix legitimació processal a la secció sindical, però no en tot supòsit, sinó
en la mesura en què un concret exercici d'accions pugui reconduir a una funció
representativa a favor dels seus afiliats, precisament tenint en compte la naturalesa
d'òrgan no creat pel sindicat mitjançant un fenomen de descentralització, sinó creat
des de la base, d'una manera autònoma pels propis afiliats al sindicat (art. 8.1 LOLS) .
En conclusió, no es pot predicar una identitat quant a la legitimació per intervenir com
a actor en un procés contenciós-administratiu entre un sindicat i una secció sindical, ja
que mentre els sindicats tenen reconeguda una àmplia capacitat d'accionar quan
estiguin en joc interessos col·lectius dels treballadors, les seccions sindicals ostentaran
l'interès legítim, en la mesura que l'acte impugnat afecti de forma real i efectiva els
seus components.
Establerta aquesta premissa, ha d’examinar-se cada cas per determinar si concorre
aquest interès legitimador que la jurisprudència tradicional va definir, en el marc
d'interès directe, com a personal i actual i consistent en el fet que, si prosperés la seva
pretensió, l'actor obtindria sempre una utilitat, bé per rebre un benefici, bé per deixar
de sofrir un perjudici efectiu de caràcter material o jurídic derivat immediatament de
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l'acte recorregut, interès que avui ha de relacionar-se amb l'exigència que la declaració
pretesa pel recurrent comporti un benefici sense que sigui suficient un mer interès per
la legalitat (sentència del Tribunal Suprem de 10 de Març de 1997) ni un interès
enfront de suposats greuges potencials i futurs. En definitiva, cal que l'acte
administratiu hagi repercutit o pugui repercutir directa o indirectament però d'una
manera efectiva i no merament hipotètica o potencial i futur en la corresponent esfera
jurídica dels recurrents (sentència del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, de 26
de juny de 2013).
De conformitat amb la doctrina assenyalada, ha de concloure’s, que en aquest supòsit
la secció sindical impugnant mancaria d’interès legítim per interposar aquest recurs de
reposició, en no acreditar que hagi repercutit o pugui repercutir directa o indirectament
però d'una manera efectiva i no merament hipotètica o potencial i futur en la
corresponent esfera jurídica de la recurrent, i per tant, procedeix la seva inadmissió per
manca de la legitimació necessària.
Pel que fa a la petició de suspensió formulada pel recurrent cal assenyalar que aquest
no ha motivat cap dels supòsits previstos legalment per sol·licitar-la i que per altra
banda la suspensió no l’estableix cap disposició en aquest supòsit.
Malgrat aquesta manca de motivació, es considera oportú analitzar si concorren o no
els supòsits que poden deixar en suspens aquest acte administratiu.
L’article 94 de la L 30/92 disposa l’execució immediata dels actes de les
administracions públiques subjectes al dret administratiu, llevat dels supòsits previstos
en els articles 111 i 138 d’aquesta normativa, i en aquells altres supòsits en què una
disposició estableixi el contrari o sigui necessària l’aprovació o autorització superior.
L’article 111 de la L 30/92, estableix, amb caràcter general, que la interposició d’un
recurs administratiu, llevat en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no
suspendrà l’execució de l’acte impugnat. Tanmateix, el punt 2 del precepte disposa el
següent:
“No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el
recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al
interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como
consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a
solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho
previstas en el artículo 62.1 de esta Ley…”

Aquest punt habilita a l’òrgan competent a suspendre l’execució de l’acte impugnat,
prèvia ponderació, suficientment raonada entre el perjudici que causaria a l’interès
públic, a tercers i el que es pogués causar a la recurrent com a conseqüència de
l’eficàcia immediata de l’acte, sempre i quan concorri alguna de les circumstàncies
anteriorment citades, és a dir, que l’execució pogués causar perjudicis d’impossible o
difícil reparació (lletra a) o que es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple
dret establertes a l’article 62.1 de la L 30/92 (lletra b).
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Quant a l’eficàcia executiva de l’acte administratiu, és reiterada i consolidada la
doctrina i la jurisprudència, sobretot en seu judicial i totalment aplicable al procediment
administratiu, que considera que la interposició d’un recurs administratiu, amb caràcter
general, no produeix cap efecte respecte dels pronunciaments continguts en l’acte
impugnat i de les situacions jurídiques que se’n derivin. El privilegi d’execució
immediata dels actes administratius és la qualitat de tot acte administratiu de produir
els seus normals efectes, fonamentat en la presumpció de legitimitat de l’acte
administratiu i la necessitat de dotar de continuïtat, regularitat i eficàcia l’actuació
administrativa per a l’efectiu compliment dels interessos públics. Per tant, la suspensió
de l’execució de l’acte administratiu és concebuda com a una mesura excepcional vers
la seva presumpció de validesa i eficàcia administrativa.
En aquest sentit, escau assenyalar que la jurisprudència és clara al respecte (per
totes, la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia de Granada, de 19 de
novembre de 2007), i ha posat de manifest que només pot considerar-se l’al·legació de
l’aparença de bon dret com a determinant de la procedència de la suspensió quan
l’acte hagi recaigut en compliment o execució d’una norma o disposició general que
hagi estat declarada nul·la prèviament, o en cas d’impugnar-se un acte o una
disposició idèntics a altres que foren anul·lats judicialment, atès que quan s’al·lega la
nul·litat respecte a causes que, per primera vegada, han de ser objecte de valoració o
decisió, el que es pretén és prejutjar la qüestió de fons, sense que aquest sigui el
procediment idoni per decidir la qüestió objecte de litigi.
Quant als danys o perjudicis d’impossible o difícil reparació que es poguessin causar
en l’execució de la proposta notificada un cop sigui resolta per l’òrgan competent,
malgrat no haver estat al·legats per la secció sindical de CCOO, escau posar de
manifest que, en aquest supòsit, l’execució de l’acte administratiu no faria perdre la
finalitat legítima del recurs, el que tradicionalment s’ha denominat “periculum in mora”,
que podria generar situacions jurídiques irreversibles que podrien fer ineficaç la futura
resolució de l’acte, impossibilitant el seu compliment, i que com ja s’ha assenyalat, no
es donen en aquest supòsit.
No resulta provada, per tant, l’existència de cap dels supòsits previstos en la normativa
d’aplicació per a la suspensió de l’execució immediata dels actes de les
administracions públiques subjectes al dret administratiu.
L’article 111.3 de la L 30/92 estableix que l’execució de l’acte impugnat s’entendrà
suspesa si, transcorreguts trenta dies des que la sol·licitud de suspensió hagi tingut
entrada en el registre de l’òrgan competent per resoldre, no hi hagi resolució expressa.
L’article 113 de la Llei 30/1992 prescriu que la resolució del recurs de reposició
estimarà en tot o en part, o desestimarà les pretensions formulades en aquest, o
declararà la seva inadmissió.
D’acord amb l’apartat 3.4.h), per delegació de la presidència i en relació amb l’article
14.2 de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, modificada per
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Decret de la presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB
de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament) i pels motius exposats i la normativa
aplicable, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DECLARAR la inadmissió per manca de legitimació del recurs de reposició
interposat el dia 12 de febrer de 2015 pel senyor Abel LÓPEZ FERNÁNDEZ, en
representació de la Secció Sindical de CCOO de la Diputació de Barcelona, contra
l’acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària el 17 de novembre de 2014
pel qual s’aprova el Manual d’ús dels sistemes d’informació i comunicació a la
Diputació de Barcelona, d’acord amb els arguments adduïts en la part expositiva
d’aquesta resolució.
Segon.- DESESTIMAR la petició de suspensió realitzada mitjançant el recurs de
reposició esmentat en el punt anterior, d’acord amb els fonaments adduïts a la part
expositiva d’aquesta resolució.
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció
d’un acord, amb excepció de l’aprovació de l’Acta, el punt 12 i l’aprovació de la
urgència del punt presentat per la Direcció de Serveis de Recursos Humans, de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, el Sr. Fogué manifesta la seva
abstenció.
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,
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