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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2015 

 
 
A la ciutat de Barcelona, el 26 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, Joan Roca i Lleonart, Jordi Subirana i Ortells, 
Ramon Riera i Bruch, Josep Oliva i Santiveri, Marc Castells i Berzosa, Joan 
Puigdollers i Fargas i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: 
senyors Carles Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i Puigdelliura i Ramon 
Castellano Espinosa. 
 
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell. 
 
Hi assisteix, també, el Diputat Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot, Josep Salom 
i Ges, Gerard Ardanuy i Mata, senyora Mercè Rius i Serra, senyors Josep Llobet 
Navarro, Arnau Funes i Romero i Pere Prat i Boix. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 de març de 2015. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 

Secretaria General 
 

2.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de l’informe 
relatiu a l’expedient de Dissolució de l’agrupació constituïda pels municipis de Gaià i 
Olost, per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria 
 

3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona, que acorda tenir per desistit S.M.C. del recurs 
núm. 129/2013, interposat contra la resolució que deixava sense efecte el 
perllongament en el servei actiu que li va ser autoritzat, i declara la finalització del 
procediment. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

2/127 

4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1118/15, de data 23 de febrer, de 
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el 
recurs núm. 409/2014-A3 interposat per F.C.G. contra el decret que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5031, a causa de l’existència de 
sorra a la calçada. 
 
5.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 16 de març de 2015, que resol 
delegar el vot de la representació de la Diputació de Barcelona per a la reunió del 
Patronat de la Fundació Privada Ernest Lluch, en favor d’un membre del patronat, en 
relació als temes de l’ordre del dia de la sessió convocada per al dia 20 de març de 
2015. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la relació 
d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les aportacions 
econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les convocatòries  
201520145120006703 i 201520145120006713 per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015). 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la resolució de la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació 
individualitzada d’ajuts corresponents a la cinquena resolució de concessió definitiva 
del Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la formalització 
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Molins 
de Rei, relatiu a l’actuació 15/X/202784 “Nou Museu Municipal”, en el marc de les 
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 

 
Servei de Contractació 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de contractació 
relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés p er a la seguretat dels 
recintes i dels edificis corporatius de la Diputaci ó de Barcelona, dividit en 10 
lots , mitjançant tramitació ordinària, regulació no harmonitzada, procediment obert i 
adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, amb un pressupost màxim 
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de licitació de la contractació de 5.493.763,84 € (cinc milions quatre-cents noranta-tres 
mil set-cents seixanta-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims), IVA exclòs, biennals, 
corresponent al Gabinet de Seguretat Corporativa. 
 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius 
 

11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
desenvolupament del projecte Smart Region de la Diputació de Barcelona. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense efecte 
l’acord de la Junta de Govern de 27 de març de 2014, pel qual es va aprovar un 
conveni d’autorització d’ús de diferents espais de l’Escola de Teixits de Canet de Mar, 
a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Intervenció General 
 
13.- Ratificació del Decret de la Presidència, núm. 174/15 de data 11 de març de 2015, 
que aprova, per raons d’urgència, els preus públics de l’Institut del Teatre que regiran 
al Catxet d’IT Dansa Gira Europea (França, Suïssa i Luxemburg). 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Servei de Teixit Productiu 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
modificació de les condicions de justificació de la despesa elegible dels fons de 
prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”.  
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum  
 

15.- Dictamen proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni de 
col·laboració per al 2015 entre la Diputació de Barcelona, la Fundació Privada 
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut  de Catalunya i Balears i el Consell 
Català de Ressuscitació per fomentar la cultura de l’autoprotecció dins de l’àmbit de la 
salut pública. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat  
 

Permisos d’obres 
 

16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A.L.M., en 
resolució de l’expedient núm. 2014/8959. 
 

17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Tiana, en resolució de l’expedient núm. 2014/8962. 
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18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
del Montseny, en resolució de l’expedient núm. 2014/9672. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Polinyà, en resolució de l’expedient núm. 2014/10296. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Gualba, en resolució de l’expedient núm. 2014/10299. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 2015/99. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2015/420. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.O.S., en 
resolució de l’expedient núm. 2015/679. 
 
24.- Dictamen que proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor de la Sra. 
À.S.T. en resolució de l’expedient núm. 2014/6776. 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territori al 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni de 
col·laboració amb la Fundació Bancària “La Caixa”, per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la 
Diputació de Barcelona, per un import d’1.400.000,00 € (un milió quatre-cents mil 
euros).   
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment les 
subvencions atorgades en la convocatòria de l’any 2013 per a les activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, 
per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, per un import total de 
21.035,85 € (vint-i-un mil trenta-cinc euros amb vuitanta-cinc cèntims).  
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la regularització 
del Programa anual per a l’any 2011 amb l’Associació de Propietaris Forestals Entorns 
de Montserrat, per import de 2.320,71 € (dos mil tres-cents vint euros amb setanta-un 
cèntim). 
 
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la regularització 
del Programa anual per a l’any 2011 (reintegrament) amb l’Associació de Propietaris 
Forestals del Montnegre i el Corredor, per import de 1.336,38 € (mil tres-cents trenta-
sis euros amb trenta-vuit cèntims). 
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29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la regularització 
del Programa anual per a l’any 2011 amb l’Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Pre-litoral del Penedès, per import de 331,93 € (tres-cents trenta-un euros 
amb noranta-tres cèntims). 
 
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la regularització 
del Programa anual per a l’any 2012 amb l’Associació de Propietaris Forestals Entorns 
de Montserrat, per import de 345,29 € (tres-cents quaranta-cinc euros amb vint-i-nou 
cèntims). 
 
31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la regularització 
del Programa anual per a l’any 2012 amb l’Associació de Propietaris Forestals del 
Montnegre i el Corredor, per import de 202,32 € (dos-cents dos euros amb trenta-dos 
cèntims).  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de d ata 12 de març de 2015.-   Pel Sr. 
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del 
dia 12 de març 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 de la Presi dència, l'aprovació de 
l’informe relatiu a l’expedient de Dissolució de l’ agrupació constituïda pels 
municipis de Gaià i Olost, per al manteniment en co mú del lloc de treball de 
secretaria.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’ofici conjunt dels Ajuntaments de Gaià i Olost, amb Registre General d’Entrada a 
la Diputació de data 18.02.2015 pel quals es sol·licita el preceptiu informe previ de la 
Diputació de Barcelona en l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de 
Gaià i Olost, per a sostenir en comú el lloc de treball de secretaria – intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Corporació en sentit favorable, però 
condicionat, a la dissolució de l’agrupació entre el esmentats municipis, de 17 de març 
de 2015. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13) i modificat pel Decret de la presidència de 8 
de gener de 2015 (núm. de registre 5/15), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.4.j de la Refosa 
1/2015, 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 publicada en el BOPB de 13 de gener de 
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2015 i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 
2015, i publicada en el BOPB de 22 de gener de 2015.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S  
 

Primer.-  Aprovar l’informe favorable però condicionat emès per la Secretaria General 
d’aquesta Corporació en relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació 
constituïda pels municipis de Gaià i Olost, per a sostenir en comú el lloc de treball de 
secretaria – intervenció, que es transcriu a continuació: 

 
“ INFORME 

 
Dissolució de l’agrupació constituïda pels municipi s de Gaià i Olost, per al 

manteniment en comú del lloc de treball de secretar ia 
 
 
1. Antecedents 
 
Els Ajuntaments de Gaià i Olost han presentat conjuntament davant del Registre General 
d’entrades de la Diputació de Barcelona en data 18 de febrer de 2015, l’expedient tramitat 
en comú relatiu a la dissolució de l’agrupació d’ambdós municipis, formada per al 
sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció, i que fou constituïda inicialment 
per Resolució del Ministerio de Gobernación de 18 d’octubre de 1956 (Ajuntaments Olost - 
Sant Feliu Sasserra) i modificada per Ordres de la Conselleria de Governació de 27 de 
novembre de 1989 (s’integra Gaià) i 20 de juliol de 1994 (se separa Sant Feliu Sasserra).  
 
2. Disposicions legals 
 
Els Ajuntaments de Gaià i Olost sol·liciten l’informe d’aquesta Diputació com a tràmit 
preceptiu per als respectius expedients de dissolució de l’agrupació d’ambdós municipis, 
formada per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció. 
 
A aquests efectes, en l’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió 
de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, es preveu la consulta de la Diputació respectiva en els expedients per constituir les 
agrupacions de municipis, com a tràmit previ a la seva resolució per la Conselleria de 
Governació.  

 
“Artículo 3 Agrupaciones 
a) Las Entidades locales cuyo volumen de servicios o recursos sea insuficiente podrán 
sostener en común y mediante agrupación el puesto de secretaría, al que corresponderá 
la responsabilidad administrativa de las funciones propias del mismo en todas las 
entidades agrupadas. 
b) Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo  con sus normas 
propias, acordar la constitución y disolución de ag rupaciones  de Entidades locales, 
a que se refiere el número anterior, dentro de su ámbito territorial. El procedimiento 
podrá iniciarse mediante acuerdo de las Corporaciones locales interesadas o de oficio 
por la Comunidad Autónoma, dando audiencia en este caso a las entidades afectadas, y 
requiriéndose en ambos informe previo de la Diputac ión , Cabildo, Consejo insular o 
ente supramunicipal correspondiente. 
c) La resolución aprobatoria del expediente se comunicará al Ministerio para las 
Administraciones Públicas.” 
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Paral·lelament i per la seva banda, l’article 9, apartats 2 i 4, del Decret 195/2008, de 7 
d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari 
amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, preveu la 
competència de la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals, per deixar sense 
efectes l’agrupació d’entitats, si els requisits que van donar-ne lloc han desaparegut, i amb 
l’informe previ de les entitats supramunicipals corresponents: 

 
“2. El procediment podrà iniciar-se mitjançant un acord de les entitats locals interessades 
o d’ofici; en aquest cas es donarà audiència a les entitats afectades, i es requerirà, en 
ambdós, un informe previ de les entitats supramunicipals corresponents.” 
(...) 
4. 
El Conseller o la Consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb 
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o 
l’exempció atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.” 

 
3. Procediment 
 
Ambdós Ajuntaments aporten els respectius expedients per a la dissolució de l’agrupació 
que  contenen la documentació relativa a les memòries justificatives, els informes previs de 
la respectiva secretaria i les certificacions dels acords adoptats pels respectius Plens 
municipals, en sessions celebrades els dies 10 de febrer de 2015 per l’Ajuntament d’Olost i 
6 de febrer de 2015 per l’Ajuntament de Gaià, pel quals s’acordà aprovar la dissolució de 
l’agrupació existent entre els municipis de Gaià i Olost, per al manteniment en comú del lloc 
de treball de secretaria intervenció. 
 
Els sengles acords municipals aprovant la dissolució de l’agrupació han estat presos per 
unanimitat, i per tant es compleix amb el quòrum que estableix l’article 114.3.d) del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 
 
4. Circumstàncies dels ajuntaments interessats 
 
Les memòries justificatives adjuntades amb els expedients de dissolució de l’agrupació de 
municipis Gaià i Olost per al sosteniment en comú de la plaça de secretaria intervenció 
informen de la voluntat d’ambdós municipis de dissoldre l’agrupació així com que les 
circumstàncies que varen justificar dita agrupació han canviat des del punt de vista de 
l’evolució de les circumstàncies pròpies de cada municipi, de les comunicacions a nivell 
geogràfic entre ambdues poblacions i per la pertinença a comarques diferents, entre 
d’altres. 
 
En aquest sentit les memòries constaten que el municipi d’Olost  tenia un pressupost de 
despeses corrents per a l’exercici de 2014 de 933.025,19 €, i que el cens de població en 
aquell exercici era de 1186 habitants; per la seva part, el municipi de Gaià tenia un 
pressupost de despeses corrents per a l’exercici de 2014 de 148.054,26 € i el cens de 
població en aquell exercici era de 163 habitants. 
 
En conseqüència, el municipi d’Olost supera el llindars mínims que disposa l’article 9.4 del 
Decret 195/2008 abans esmentat, per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de treball de 
secretaria, i que es concreten en una població no inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari no inferior a 250.000 €. 
 
Tanmateix, com es pot comprovar, el municipi de Gaià no arribaria a superar cap dels dits 
llindars establerts per l’art. 9.4 del citat Decret, en el que es disposa, cas de no superar 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

8/127 

ambdós llindars, la competència del conseller o consellera de Governació i Administracions 
Públiques per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria en aquella 
entitat local, si fos el cas. 
 
Atès que, en relació a la possible exempció de l’Ajuntament de Gaià, és criteri reiterat 
d’aquesta Corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de treball de funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional com a forma més idònia de que els 
ajuntaments disposin de professionals qualificats per tal de garantir el desenvolupament de 
les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament administratiu. 
 
Vist així mateix que el document aportat per l’Ajuntament de Gaià relatiu a la memòria 
justificativa de l’expedient de dissolució de l’agrupació, apartat 2.6, disposa: 

 
“2.6 A tall de conclusió operativa pel que fa a les places reservades d’ambdós 
municipis un cop aprovada la dissolució de l’agrupa ció  
 
Com a conseqüència de la desagrupació el Municipi d’Olost mantindria la seva plaça de 
secretaria-intervenció, i l’ajuntament de Gaià ha manifestat la seva voluntat de que, 
entretant no es formalitzi una nova agrupació que asseguri el futur de la plaça 
mantinguda en comú, es formalitzi una acumulació de funcions i, a aquest efecte, ha 
arribat a un acord amb l’Ajuntament de Castellgalí (Bages) i amb el seu secretari titular. 
Aquesta solució ha de comportar la creació de la plaça de secretaria-intervenció a 
l’ajuntament de Gaià per la qual cosa ja s’ha iniciat l’expedient de creació i classificació 
de l’esmentada plaça.” 

 
Conseqüentment es posa de manifest la voluntat de l’Ajuntament de Gaià de constituir una 
nova agrupació d’entitats locals per al sosteniment en comú i mitjançant agrupació el lloc de 
secretaria. Això no obstant, i entretant no es formalitzi l’esmentada agrupació, s’informa de 
la propera sol·licitud, per part de l’Ajuntament de Gaià i davant la Direcció General 
d’Administració Local, d’una autorització d’acumulació del lloc de treball de secretaria 
intervenció de l’Ajuntament de Castellgalí amb el de Gaià. A tal efecte, l’Ajuntament de Gaià 
informa que en paral·lel ja ha estat iniciat l’expedient de creació i classificació del lloc de 
treball reservat a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de 
l’Ajuntament. 
 
D’acord amb l’article 2.c) de l’esmentat Reial Decret 1732/1994, a l’Ajuntaments de Gaià li 
correspon una Secretaria de classe tercera, reservada a funcionaris de la subescala de 
Secretaria - Intervenció, ja que té una població inferior al 5001 habitants i el seu pressupost 
no excedeix de 3.005.060 €.  
 
Vist també que el document aportat per l’Ajuntament d’Olost relatiu a la memòria justificativa 
de l’expedient de dissolució de l’agrupació, en l’apartat 2.6, confirma que l’Ajuntament 
d’Olost mantindria la seva plaça de secretaria-intervenció. 
 
Atès que és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió 
dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associades i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball de secretari, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.j), de la Refosa 1/2015 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 8 de gener de 
2015, núm. 5/15 i modificada pel Decret de13 de gener de 2015, núm. 29/15, i publicada en 
els BOPB del 13 de gener de 2015 i 22 de gener de 2015, respectivament. 
 
Per tot això i en base a les dades manifestades en la documentació tramesa, un cop 
s’acrediti en l’expedient, -i en tant en quant no es formalitzi una nova agrupació que asseguri 
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el futur de la plaça mantinguda en comú-, la creació i classificació de la plaça de secretaria-
intervenció de l’Ajuntament de Gaià i es formalitzi l’acumulació de funcions amb l’Ajuntament 
de Castellgalí, mitjançant les corresponents resolucions de la Direcció General 
d’Administració Local, és a dir, s’acrediti a l’expedient la concurrència de tots els requisits 
previstos en els articles 3 i 4 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, i 7, 9.4 i 28 del 
Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic 
del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de 
Catalunya, la sotasignat estima que es pot informar favorablement la sol·licitud de dissolució 
de l’agrupació formada pels municipis d’Olost i Gaià, per al manteniment en comú de la 
plaça de secretaria  intervenció.  
 

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 
 

Segon.-  Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Gaià i Olost, per al seu 
coneixement i als efectes que s’escaiguin. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, do nar compte del decret judicial 
favorable per als interessos de la Diputació de Bar celona, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, que a corda tenir per desistit 
S.M.C. del recurs núm. 129/2013, interposat contra la resolució que deixava 
sense efecte el perllongament en el servei actiu qu e li va ser autoritzat, i declara 
la finalització del procediment.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària de 13 de juny de 2013, va acordar donar-se 
per assabentada del decret de la Presidència, de 8 de maig de 2013, pel qual 
s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona 
en el procediment núm. 129/2013-L, interposat per S.M.C. contra la resolució, de 29 de 
gener de 2013, que deixava sense efecte la prolongació en el servei actiu que se li 
havia autoritzat. 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 
24 de febrer de 2015, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de 
l’escrit presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del decret judicial emès pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, de 24 de febrer de 2015, que acorda 
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tenir per desistit S.M.C. del procediment núm. 129/2013-L, interposat contra la 
resolució, de 29 de gener de 2013, que deixava sense efecte la prolongació en el 
servei actiu que se li havia autoritzat i declara la finalització del procediment. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, als efectes legals oportuns. 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1118/15, de data 23 de febrer, 
de compareixença, davant el Jutjat Contenciós Admin istratiu núm. 16 de 
Barcelona, en el recurs núm. 409/2014-A3 interposat  per F.C.G. contra el decret 
que desestimava la reclamació de responsabilitat pa trimonial formulada pels 
danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsi t que va tenir lloc a la carretera 
BV-5031, a causa de l’existència de sorra a la calç ada.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu 
núm. 409/2014-A3, procediment ordinari, interposat pel senyor F. C. G. contra el 
Decret, de data 17 de juny de 2014, de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l'accident de 
circulació sofert el dia 10 d'agost de 2011, a l'altura del punt quilomètric 2,80 de la 
carretera BV-5031, a causa, segons s'afirma, de l'existència de sorra a la calçada. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau 
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar-
s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 2 de febrer de 2015, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant ZURICH) 
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té 
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de 
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació 
en els processos jurisdiccionals que es suscitin sobre aquesta matèria. 
 
Atès que ZURICH ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
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Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) 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. 5/2015, 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 l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
409/2014-A3, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona pel senyor F. C. G. contra el Decret, de data 17 de juny de 2014, de 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i 
perjudicis derivats de l'accident de circulació sofert el dia 10 d'agost de 2011, a l'altura 
del punt quilomètric 2,80 de la carretera BV-5031, a causa, segons s'afirma, de 
l'existència de sorra a la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2014-A3 a la companyia asseguradora 
ZURICH, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor 
Pere Dalmau i Cardona i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
ZURICH. 
 
5.- Ratificació del Decret de la Presidència de dat a 16 de març de 2015, que resol 
delegar el vot de la representació de la Diputació de Barcelona per a la reunió del 
Patronat de la Fundació Privada Ernest Lluch, en fa vor d’un membre del patronat, 
en relació als temes de l’ordre del dia de la sessi ó convocada per al dia 20 de març 
de 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica 
el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en el Patronat de la Fundació Ernest 
Lluch, Fundació Privada pel Diputat Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares. 
 
El Patronat ha convocat sessió pel dia 20.3.2015 a la qual el Sr. Garcia Cañizares no 
podrà assistir per coincidir amb actes institucionals inajornables. 
  
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una delegació de vot en favor d’un membre del patronat de la 
Fundació. 
 
Aquesta delegació de vot és possible i ha de donar-se per escrit d’acord amb l’art. 
332.4.2 del Llibre tercer, del Codi Civil de Catalunya, i donat que no està prohibida 
expressament pels Estatuts de la Fundació. 
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Quan a la forma de fer-la efectiva, la delegació de vot en l’àmbit de la delegació de 
representació respecte de la Diputació de Barcelona, està prevista de forma excepcional 
a l’apartat 3.2 del Protocol de designació i actuació dels representants de la Diputació de 
Barcelona aprovat per acord de la Junta de Govern de data 18.12.2014, i podrà donar-
se, prèvia valoració de les circumstàncies concretes per la Coordinació General. 
 

Efectuada aquesta valoració prèvia d’ excepcionalitat, des de la Direcció de Serveis de 
Suport a la Coordinació General es proposa aquesta delegació de vot en favor del Sr. 
Joaquim Ferrer Tamayo, segons comunicació expressa que consta a l’expedient. 
 

La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de representació 
en els ens i organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que té previst 
convocar la propera sessió per al 26.3.2015. 
 

Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 

Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2015, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 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, que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons 
d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a 
l’òrgan competent als efectes de ratificació, en la propera sessió, aquesta Presidència,  
  

RESOL: 
 
Primer.-  Autoritzar la delegació de vot que com a representant de la Diputació de 
Barcelona en el Patronat de la Fundació Ernest Lluch correspon al Sr. Joan Carles 
Garcia Cañizares, en favor del Sr. Joaquim Ferrer Tamayo, membre del Patronat en 
representació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, i en relació a tots els punts de 
l’ordre del dia de la sessió convocada per al proper dia 20.3.2015. 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la Fundació i als interessats, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, l’aprovació de la 
relació d’accions seleccionades i de les desestimad es, així com de les 
aportacions econòmiques corresponents a les aprovad es, en resolució de les 
convocatòries  201520145120006703 i 201520145120006 713 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).-  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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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). 
 
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). En el present acte es proposen els atorgaments relatius a les 
dues primeres convocatòries; és a dir, les relatives a assistències tècniques i projectes.   
 
Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i les convocatòries esmentades es va 
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, les 
convocatòries van ser recodificades. El codi correcte de la convocatòria 
201520155120006523 és el 201520145120006703 i el codi correcte de la convocatòria 
20152015512000653B és el 201520145120006713. Per tant, totes les sol·licituds, i 
documentació complementària, presentades amb els números de convocatòries 
201520155120006523 (assistències tècniques)  i 20152015512000653B (projectes) 
s’hauran d’entendre referides a les convocatòries 201520145120006703 (assistències 
tècniques) i 201520145120006713 (projectes), respectivament.  
 

El termini de presentació de sol•licituds d’aquestes dues convocatòries es va exhaurir el 
dia 28 de gener de 2015, data fins la qual van entrar per registre 39 sol•licituds: 21 per a 
la convocatòria 201520145120006703 i 18 per a la convocatòria 201520145120006713. 
 

Segons l’establert a la Base 6 de les Bases Generals comunes a les tres Convocatòries 
–en endavant Bases Generals–, en data 11 de març 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 les convocatòries 201520145120006703 
i 201520145120006713 per a donar suport a assistències tècniques i projectes en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. Aquesta proposta, en la qual s'ha 
determinat la puntuació de cadascun dels projectes presentats d'acord amb la motivació 
que consta a l'expedient i en funció dels criteris establerts a la Base Específica 4 de les 
bases reguladores i convocatòries per a la seva concessió, es recull a l’acta de la reunió 
d’aquest òrgan, que s’acompanya i que s’eleva a aprovació mitjançant el present acte. 
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Concretament, la proposta acordada per l’òrgan col·legiat contempla la valoració de 33 
sol·licituds, de les quals 22 es proposen per a selecció (11 de la convocatòria 
201520145120006703 i 11 de la  201520145120006713) i 11 per a desestimació (5 en 
relació a la convocatòria 201520145120006703  i 6 en relació a la 
201520145120006713). També es deixa constància que 2 sol·licituds han estat objecte 
de renúncia en relació amb la convocatòria 201520145120006703 i 4 no han 
complimentat el requeriment de l’art. 71 L30/92 (3 de elles corresponents a la 
convocatòria 201520145120006703 i 1 en relació amb la 201520145120006713). 
 

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. 
 

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 
les convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713, emmarcades en la 
convocatòria general per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
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competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015); 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 11 de març 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), II (Informe 
valoratiu de les sol•licituds presentades i fitxes de valoració de cada sol•licitud) i III 
(Pressupostos per executors). 
 

 “1.- SUBVENCIONS ATORGADES 
 

a) Convocatòria 201520145120006703  
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST € IMPORT 
SOL·LICITAT € 

IMPORT A 
ATORGAR € 

70,5 Fundació Universitària 
Martí l’Humà 

Disseny d’un Centre de 
Participació, Igualtat i Qualitat 
Democràtica 

71.428,50 50.000 45.000 

67 
Associació Amèrica-
Europa de Regions i 
Ciutats (AERYC) 

Pacte per la cohesió social a 
Tetuan (Marroc) 87.208,00 42.428,00 38.185,20 

64,5 Fundació Parc de 
Recerca UAB 

Promoció de la indústria local a 
través de la cooperació en xarxa 66.263,00 42.920,00 38.628,00 

64 Fundació Privada 
Empresa i Clima (FEC) 

Pla per desenvolupar la gestió 
sostenible i autosuficient del cicle 

78.839,00 49.955,00 44.959,50 

62,50 Fundació Universitària 
Balmes 

Desenvolupament d’un Pla 
Integral de Residus a la Ciutat de 
Panamà 

127.850,00 50.000,00 45.000,00 

61,5 Petita i Mitjana Empresa 
de Catalunya (PIMEC) 

Estudi i desenvolupament del pla 
d’acció per a la gestió de residus 71.428,57 50.000,00 45.000,00 

61 L’Olivera SCCL Luz de todos II 83.563,50 49.833,50 44.850,15 

60,5 
Alba Sud, investigació i 
comunicació pel 
desenvolupament 

Enfortiment del turisme rural 
comunitari a la província de Salta. 

74.412,00 49.994,00 44.994,60 

58,5 Fundació ENT 

Elaboració d’un model 
metodològic de gestió de residus 
de la construcció a Amèrica 
Llatina. Prova pilot Bogotà. 

73.950,00 50.000,00 45.000,00 

57,5 Associació per la vida 
independent 

Transferència de coneixement del 
Programa d’Adaptació Funcional 
a la llar (PDFLL) a Xile 

71.830,00 37.399,00 33.659,10 

51 Dones per la Llibertat i la 
Democràcia 

Tecnocentre, centre tecnològic i de 
negocis: noves estratègia per a la 
dinamització i desenvolupament 

71.500,00 50.000,00 45.000,00 

 
b) Convocatòria 201520145120006713 

 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST € IMPORT 
SOL·LICITAT € 

IMPORT A 
ATORGAR € 

79,5 Fundació Formació i 
Treball 

Inserció socio-laboral de 
recicladors de base a la planta 
UNIVAR de selecció de residus 
sòlids urbans. 

84.265,00 58.965,00 58.965,00 
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PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST € IMPORT 
SOL·LICITAT € 

IMPORT A 
ATORGAR € 

77,5 Unió Cultural 
Latinoamericana – UCLT 

Enfortiment d’una Agència de 
desenvolupament econòmic local 
i de la cooperació empresarial a 
Huancayo, Perú. 

107.070,00 74.570,00 74.570,00 

74,25 Gremi de Blanquers 
d’Igualada 

Projecte per a la capacitació 
tècnica i millora de condicions 
dels curtidors de la regió de Fes 
(Marroc) 

102.000,00 71.400,00 64.260,00 

73,25 
Fundació VINSEUM, 
museu de les cultures del 
Vi de Catalunya 

Promoció de l'enoturisme al 
Departament de Canelones i 
Montevideo Rural (Uruguai) en 
col·laboració amb la comarca de 
l'Alt Penedès, en el marc d'una 
estratègia de cooperació públic-
privada per al Desenvolupament 
Econòmic Local FASE 2 

107.480,00 75.000,00 67.500,00 

69,5 Azimut 360 SCCL 

Suport a la creació d'una titulació 
universitària en EERR i 
enfortiment de les polítiques 
públiques locals en matèria 
d'EERR i Economia Cooperativa 
a la Regió de Tànger-Tetouan 
(Marroc) 

110.541,18 74.709,30 67.238,37 

67 Associació Cooperacció Promoció i defensa dels drets de 
la població jove. El Salvador 

124.172,06 74.892,40 67.403,16 

66 
Associació Municipis 
Catalans Recollida Porta 
a Porta 

Implementació de la recollida 
selectiva, el compostatge i 
reciclatge a Bolívia 

151.620,00 75.000,00 67.500,00 

64 Fundació Universitària 
Iberoamericana 

Estímul del sector agroalimentari 
del Perú en base a la innovació i 
inclusió comunitària 

119.294,33 69.855,45 62.869,91 

61,5 
Universitat Politècnica de 
Catalunya. Barcelona 
Tech.  

Programa de Segregació en 
origen i recollida selectiva de 
residus sòlids d’Anta-Cuzco 

107.116,80 74.829,30 67.346,37 

61,25 
Associació Catalana 
d’Enginyeria sense 
Fronteres 

Sostenibilitat Ambiental i 
economia solidària pel 
desenvolupament econòmic de 
Cajamarca 

107.142,86 74.812,50 67.331,25 

60,25 Unió Empresarial de 
l’Anoia 

Recerca emplaçament abocador, 
avantprojecte, capacitació i 
comunicació. 

105.000,00 73.500,00 66.150,00 

 

2.- SOL·LICITUDS DESESTIMADES  
 

a) Convocatòria 201520145120006703  
 

• Per no arribar a la puntuació mínima (Base específi ca 6): 
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST € IMPORT 
SOL·LICITAT € 

IMPORT A 
ATORGAR € 

45,75 Associació Ecoserveis 
Pla d’Acció Integral contra la 
Pobresa a Sabadell i La Pintana 
(Xile) 

71.670,20 48.807,50 0,00 

44 
FECOEX - Federación 
por Colombia desde el 
Exterior 

Integrando vidas y talentos 68.179,00 47.624,00 0,00 

43,5 Col·lectiu Punt 6 Planificació urbana i participació 
ciutadana a ciutats intermitges 72.600,00 50.000,00 0,00 

40 SECARTYS. Associació Estudi d’implantació oficina virtual 71.520,00 50.000,00 0,00 
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PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST € IMPORT 
SOL·LICITAT € 

IMPORT A 
ATORGAR € 

Espanyola per la 
internacionalització de 
les empreses 
d’electrònica, informàtica 
i telecomunicacions.   

d’atenció al ciutadà.  

39,5 Equalmón 

El reforç de la professionalitat dels 
operadors socials, i comunitaris, i 
el naixement i consolidació de 
xarxes de l'economia sostenible 
mitjançant l'enfortiment de les 
seves professionalitzacions i la 
creació de microempreses de 
dones en Al Hoceima 

73.170,00 47.700,00 0,00 

 

• Per no complir amb el requisit de partenariat públi c-privat mínim (Base 
Específica 3.3):  

 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST€ IMPORT 
SOL·LICITAT € 

IMPORT A 
ATORGAR € 

0 Fundació Comparte 

"Más y mejor protagonismo del 
SUR en la cooperación al 
desarrollo", Formación a ONG 
latinoamericanas en captación de 
recursos y gestión de alianzas 
público privadas para el 
desarrollo. 

52.821,60 36.946,60 

No forma part 
del partenariat 
cap ens local 

del Sud. 

 
• Per no aportar documentació original o còpia compul sada  (Base 

General 2): 
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST€ IMPORT 
SOL·LICITAT € 

IMPORT A 
ATORGAR € 

0 Fundació Kreanta 

Asistencia a las Intendencias de 
Montevideo, Canelones y San 
José para la gestión de los 
parques urbanos. 

104.462,00 49.764,75 

Les cartes 
dels governs 
locals dels 
Sud no són 

originals 

0 Veterinaris Sense 
Fronteres 

Sistematització d'experiències de 
polítiques públiques que 
promouen una agricultura urbana 
i periurbana que garanteixin el 
dret a l'alimentació dels seus 
ciutadans i ciutadanes 

82.430,25 49.512,75 

La carta del 
govern local 

del Sud no és 
original.  

 

b) Convocatòria 201520145120006713 
 

• Per haver esgotat el pressupost (Base específica 5) : 
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST€ IMPORT 
SOL·LICITAT € 

IMPORT A 
ATORGAR € 

55,25 CEAM – Centre d’Estudis 

Estratègies municipals per la 
promoció del producte local (peix 
de viver) i innovació a la cadena 
de fred per la seva 
comercialització.  

98.320,00 64.172,00 -- 

 
 52,25 

FEMAC - Exportadors de 
Maquinària Agrícola de 
Catalunya 

Projecte Integral de Seguretat 
Alimentària de la Quinoa a Bolivia 

97.195,80 55.456,29 -- 
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• Per no arribar a la puntuació mínima (Base específi ca 6):  
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST € IMPORT 
SOL·LICITAT € 

IMPORT A 
ATORGAR € 

47 Fundació Plataforma 
Educativa INCUBA Guatemala 109.550,40 74.970,00 -- 

46,75 Fundació Privada Món – 3 
Suport al desenvolupament del 
Pla Municipal d'Oujda per a un 
bon govern en gestió d'aigua 

109.809,24 73.584,28 -- 

46,25 Fundació Privada Utopia 
Emprenedoria del col·lectiu jove 
a la regió de Chaouia-Ouardigha 
(Settat) 

114.101,41 74.818,00 -- 

45,25 Fundació Inform 

Extensió del projecte SEFED 
Marroc, internacionalització i 
integració a la xarxa mundial 
Europen-Pen Internacional 

123.621,58 75.000,00 -- 

 
• Per no complimentar el requeriment rebut: 
 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST 
€ 

IMPORT 
SOL·LICITAT € 

IMPORT A 
ATORGAR € 

0 Associació Energia Vital SULAI 67.898,59 67.898,00 
 

-- 
 

 
3.- SOL•LICITUDS RETIRADES : Convocatòria 201520145120006703  

 

PUNTS ENTITAT ACCIÓ PRESSUPOST € IMPORT 
SOL·LICITAT € 

IMPORT A 
ATORGAR € 

0 

Centre Internacional 
Escarré per a les 
minories ètniques i les 
nacions  
CIEMEN 

Capacitació tècnica per a la 
implementació d'una oficina 
d'innovació productiva i 
associativa destinada a superar 
la pobresa en la comuna de 
Galvarino, Xile 

84.260,00 47.443,33 -- 

0 Consorci Escola Tècnica 
d’Igualada 

Assistència tècnica per al 
desenvolupament sostenible de 
la indústria del cuir de Porto 
Alegre (Brasil) mitjançant 
formació, la innovació i el 
desenvolupament del territori. 

71.428,57 50.000,00 --  

 
Segon.-  DISPOSAR les aportacions econòmiques corresponents a les subvencions 
atorgades, pels imports i destinataris indicats a la relació d’accions del punt 1 de 
l’acord anterior, segons s’estableix a continuació: 
 
2.1. Convocatòria 201520145120006703 
 
� DISPOSAR els imports individuals indicats a la relació d’accions del punt 1 de 

l’acord anterior corresponent a aquesta convocatòria específica, que sumen un 
total de 470.276,55 € (quatre-cents setanta mil dos-cents setanta-sis euros amb 
cinquanta-cinc cèntims)  els quals seran satisfets de conformitat amb la distribució 
pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient: 
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• 423.248.90 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400-92400-48903 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 
2015; i 

• 47.027,65 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/104*-924*-489 del 
pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la corporació. 

 
� DECLARAR-NE LA PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 

174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març; i  

 
� ALLIBERAR el saldo sobrant de 129.723,45 € (cent vint-i-nou mil set-cents vint-i-

tres euros amb quaranta-cinc cèntims), dels quals 116.751,10 € corresponen al 
pressupost de 2015, i 12.972,35 € corresponen al pressupost per al 2016, respecte 
de l’autorització de despesa de 600.000 € (sis-cents mil), realitzada com a 
conseqüència de l’aprovació de l’esmentada convocatòria, ja que finalment no 
s’han atorgat. 

 
2.2. Convocatòria 201520145120006713 
 
� AJUSTAR l’autorització de despesa aprovada per a aquesta convocatòria, per 

import de 600.000 € (sis-cents mil), en el sentit d’augmentar-la en 131.134,06 € 
(cent trenta-un mil cent trenta-quatre euros amb sis cèntims), dels quals 
118.020,65 € (cent divuit mil vint euros amb seixanta-cinc cèntims) corresponen al 
pressupost per al 2015, i 13.113,41 € (tretze mil cent tretze euros amb quaranta-un 
cèntims) corresponen al pressupost per al 2016, tot d’acord amb l’establert a la 
base 5 d’aquesta convocatòria i tenint en compte el crèdit alliberat provinent de les 
convocatòries de subvencions 201520145120006703 i 201520145120006723; 

 
� DISPOSAR els imports individuals indicats a la relació d’accions del punt 1 de 

l’acord anterior corresponent a aquesta convocatòria específica, que sumen un 
total de 731.134,06 € (set-cents trenta-un mil cent trenta-quatre euros amb sis 
cèntims), dels quals 129.723,45 € (cent vint-i-nou mil set-cents vint-i-tres euros 
amb quaranta-cinc cèntims)  corresponen al crèdit provinent de les convocatòria de 
subvencions 201520145120006703 i 1.410,06 € (mil quatre-cents deu euros amb 
sis cèntims), al provinent de la convocatòria 201520145120006723. Aquests 
imports seran satisfets de conformitat amb la distribució pressupostària per 
anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat 
i suficient: 
• 658.020,65 € 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; i 

• 73.113,41 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/104*-924*-489* del 
pressupost de despeses de l’exercici 2016 de la corporació; i 

 
� DECLARAR-NE LA PLURIANUALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 

174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
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El pagament de les subvencions atorgades en les convocatòries 
201520145120006703 i 201520145120006713 es farà de conformitat amb el disposat 
a la Base 13 de les Bases Generals i les despeses generades per les activitats 
subvencionades es justificaran en el termini i forma establertes en la Base 14 de les 
Bases Generals (AJG 666/14). 
 
Tercer.-  INFORMAR que dels punts següents: 
 
• D'acord amb la Base 8 de les Generals, les subvencions atorgades hauran de ser 

acceptades expressament en el termini d'un mes des de la notificació del seu 
atorgament 

• Segons estableix la Base 12 de les Generals, quan estiguin previstes 
transferències entre els membres del partenariat, les obligacions es reflectiran en 
un conveni de col·laboració amb el contingut que en aquella s’exigeix i que, tal com 
es regula en la Base General 14.2.III, les transferències entre els socis es 
justificaran a partir de l’esmentat conveni de col·laboració, en la forma que 
s’especifica en aquesta base i, en conseqüència, no s’admetran factures entre els 
socis. 

 
Quart.-  RECTIFICAR l’error en la codificació de les convocatòries que es proposa per 
resolució, SUBSTITUIR el número erroni 201520155120006523 pel número correcte 
201520145120006703 i el número erroni 20152015512000653B pel número correcte 
201520145120006713 i DECLARAR la correspondència entre les codificacions 
esmentades, de manera que les referències al codi 201520155120006523 contingudes 
en qualsevol document de l’expedient s’entendran fetes al codi 201520145120006703 i 
les referències al codi 20152015512000653B s’entendran fetes al codi 
201520145120006713.  
 
Cinquè.-  PUBLICAR la relació de subvencions atorgades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Sisè.-  NOTIFICAR els presents acords als interessats. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, aprovar la resolució 
de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econò mics en el marc del Catàleg 
de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació 
Local, aprova el Dictamen que proposa la concessió d’ajuts econòmics que s’han 
d’executar en el període compres entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, en el 
marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” per un import total 28.594.676,61€ (vint-i-vuit milions 
cinc-cents noranta-quatre mil sis-cents setanta-sis euros amb seixanta-un cèntims), 
desestimar les sol·licituds presentades per menor valoració i manca de recursos i per 
incompliment dels requisits o desistiment de l’ens sol·licitant; establir el detall de 
l’execució dels ajuts aprovats amb la modalitat d’execució conjunta, declarar la 
pluriennalitat de la despesa dels ajuts econòmics aprovats en l’acord segon del 
present dictamen i supeditar  la seva efectivitat a la condició suspensiva que en el 
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pressupost 2016 s’hi consigni el crèdit corresponent, condicionar l’import de 141.430 € 
(cent quaranta-un mil quatre-cents trenta euros), que es destina a ajuts gestionats per 
la gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/76280, a l’aprovació de la modificació de crèdit nº 
6/2015 i aprovar el model tipus de conveni per al recurs “Projectes de cooperació al 
desenvolupament”, gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, el contingut del qual figura en el CD que 
s’adjunta a la present acta. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, aprovar la relació 
individualitzada d’ajuts corresponents a la cinquen a resolució de concessió 
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, en el marc de plans locals d’ocupació, de persones aturades, 
prèviament inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, podent estar-ho també a 
un Servei Local 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.  
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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). La Junta de Govern 
de 12/03/2015 ha aprovat la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals 
corresponents a la quarta resolució de concessió definitiva del Programa. 
 
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. 
 
En un altre ordre de coses, s’ha detectat un error material en la concessió definitiva a 
l’Ajuntament de Rupit i Pruit del mateix Programa, aprovada per acord de Junta de 
Govern de Diputació de Barcelona de 12 de febrer de 2015, i que cal rectificar. En 
aquesta concessió es va distribuir la quantia assignada a l’Ajuntament entre les dues 
línies 15.868,85 € per a la Línia de suport a l’ocupació local i 10.579,24 € per a Línia 
de suport a la reactivació econòmica local), quan l’interès de l’Ajuntament és 
concentrar tota la seva quantia en la Línia de suport a l’ocupació local. 
 
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 rectificació de l’error material en la concessió a l’Ajuntament de 
Rupit i Pruit aprovada per acord de Junta de Govern de Diputació de Barcelona el 
12/02/2015, en el sentit de donar de baixa l’ajut de 10.579,24 € de la línia de suport a 
la reactivació econòmica local i destinar aquesta quantia a incrementar l’ajut de 
15.868,85 € de la línia de suport a l’ocupació local, i autoritzar i disposar una despesa 
de 10.579,24 € (deu mil cinc-cents setanta-nou euros amb vint-i-quatre cèntims) amb 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46242. 
 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 28.088.778,11 € (vint-i-vuit 
milions vuitanta-vuit mil set-cents setanta-vuit euros amb onze cèntims), amb càrrec de 
les següents aplicacions del pressupost vigent, segons allò indicat a l’acord tercer:  
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• 18.577.906,76 € (divuit milions cinc-cents setanta-set mil nou-cents sis euros amb 
setanta-sis cèntims) amb càrrec de l’aplicació G/30101/24100/46242, dels quals 
3.502.981,19 € (tres milions cinc-cents dos mil nou-cents vuitanta-un euros amb 
dinou cèntims) es condicionen a l’aprovació de la modificació de crèdit amb 
número 7/15. 

• 146.028,54 € (cent quaranta-sis mil vint-i-vuit euros amb cinquanta-quatre 
cèntims) amb càrrec de l’aplicació G/30101/24100/46842, condicionats a 
l’aprovació de la modificació de crèdit amb número 7/15. 

• 9.251.768,75 € (nou milions dos-cents cinquanta-un mil set-cents seixanta-vuit 
euros amb setanta-cinc cèntims) amb càrrec de l’aplicació G/12200/94210/46243. 

• 113.074,06 € (cent tretze mil setanta-quatre euros amb sis cèntims) amb càrrec de 
l’aplicació G/12200/94210/46843. 

 
Tercer.-  APROVAR la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals 
corresponents a la cinquena 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 NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació 

local (Línia 1)  

Import 
concedit € 

Línia suport 
a reactivació 
econòmica 

(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 
pressupostària 

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària 

Línia 2 

Ajuntament 
d'Abrera 

XXXXXXX 123.324,44 82.216,29 205.540,73 15/X/208509 15/X/208510 1503001366 1 1503001332 1 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
XXXXXXX 172.530,39 9.155,26 181.685,65 15/X/208427 15/X/208428 1503001366 2 1503001332 2 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
d'Argençola XXXXXXX 15.745,98 10.497,32 26.243,30 15/X/208553 15/X/208554 1503001366 3 1503001332 3 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
d'Avinyó 

XXXXXXX 45.877,72 30.585,15 76.462,87 15/X/208511 15/X/208512 1503001366 4 1503001332 4 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Badalona XXXXXXX 1.038.113,10 692.075,40 1.730.188,50 15/X/208515 15/X/208516 

Condicionat 
aprovac. 

Modific. crèdit 
núm. 7/15 

- 1503001332 5 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Badia del 

Vallès 
XXXXXXX 141.134,85 94.089,90 235.224,75 15/X/208517 15/X/208518 1503001366 5 1503001332 6 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Barberà 
del Vallès 

XXXXXXX 478.244,85 - 478.244,85 15/X/208429 - 1503001366 6 - - G/30101/24
100/46242 - 

Ajuntament 
de Berga XXXXXXX 219.592,03 146.394,69 365.986,72 15/X/208519 15/X/208520 1503001366 7 1503001332 7 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Cabrera 

de Mar 
XXXXXXX 88.404,85 - 88.404,85 15/X/208430 - 1503001366 8 - - G/30101/24

100/46242 
- 

Ajuntament 
de Cabrils 

XXXXXXX 100.199,47 66.799,65 166.999,12 15/X/208523 15/X/208524 1503001366 9 1503001332 8 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Calaf 

XXXXXXX 88.232,88 - 88.232,88 15/X/209003 - 

Condicionat 
aprovac. 

Modific. crèdit 
núm. 7/15 

- - - G/30101/24
100/46242 

- 

Ajuntament 
de Calders XXXXXXX 18.513,68 12.342,45 30.856,13 15/X/208527 15/X/208528 1503001366 10 1503001332 9 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Caldes de 

Montbui 
XXXXXXX 218.466,56 145.644,38 364.110,94 15/X/208529 15/X/208530 1503001366 11 1503001332 10 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 
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Ens 
destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació 

local (Línia 1)  

Import 
concedit € 

Línia suport 
a reactivació 
econòmica 

(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 
pressupostària 

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària 

Línia 2 

Ajuntament 
de Calonge 
de Segarra 

XXXXXXX - 26.101,71 26.101,71 - 15/X/208431 - - 1503001332 11 - G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Campins 

XXXXXXX 17.041,78 11.361,19 28.402,97 15/X/208525 15/X/208526 1503001366 12 1503001332 12 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Cànoves i 

Samalús 
XXXXXXX 72.000,00 10.246,77 82.246,77 15/X/208531 15/X/208532 1503001366 13 1503001332 13 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de 

Capellades 
XXXXXXX 97.088,06 64.725,37 161.813,43 15/X/208533 15/X/208534 1503001366 14 1503001332 14 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Cardedeu XXXXXXX 300.726,27 63.420,35 364.146,62 15/X/208432 15/X/208433 1503001366 15 1503001332 15 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Carme 

XXXXXXX 16.264,41 14.231,36 30.495,77 15/X/208434 15/X/208435 1503001366 16 1503001332 16 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Castellar 

del Riu 
XXXXXXX 15.538,28 10.358,85 25.897,13 15/X/208535 15/X/208536 1503001366 17 1503001332 17 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Castellar 
del Vallès 

XXXXXXX 247.387,80 160.451,85 407.839,65 15/X/208439 15/X/208440 1503001366 18 1503001332 18 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Castellbell 

i el Vilar 
XXXXXXX 52.952,56 35.301,71 88.254,27 15/X/208539 15/X/208540 1503001366 19 1503001332 19 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Castellcir 

XXXXXXX 17.571,35 11.714,23 29.285,58 15/X/208537 15/X/208538 1503001366 20 1503001332 20 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Castellfollit 

del Boix 
XXXXXXX - 27.341,89 27.341,89 - 15/X/208436 - - 1503001332 21 - G/12200/94

210/46243 

Ajuntament 
de 

Cerdanyola 
del Vallès 

XXXXXXX 500.000,00 135.924,46 635.924,46 15/X/208437 15/X/208438 1503001366 21 1503001332 22 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Cervelló XXXXXXX 109.327,65 72.885,10 182.212,75 15/X/208541 15/X/208542 1503001366 22 1503001332 23 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Cubelles 

XXXXXXX 225.458,02 - 225.458,02 15/X/208441 - 1503001366 23 - - G/30101/24
100/46242 

- 
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Ens 
destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació 

local (Línia 1)  

Import 
concedit € 

Línia suport 
a reactivació 
econòmica 

(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 
pressupostària 

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària 

Línia 2 

Ajuntament 
de Dosrius 

XXXXXXX 95.949,64 63.966,43 159.916,07 15/X/208543 15/X/208544 1503001366 24 1503001332 24 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Fogars de 

Montclús 
XXXXXXX - 27.912,63 27.912,63 - 15/X/208444 - - 1503001332 25 - G/12200/94

210/46243 

Ajuntament 
de 

Folgueroles 
XXXXXXX 61.000,00 14.369,32 75.369,32 15/X/208445 15/X/208446 1503001366 25 1503001332 26 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Gallifa XXXXXXX 15.741,79 10.494,52 26.236,31 15/X/208549 15/X/208550 1503001366 26 1503001332 27 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Gavà 

XXXXXXX 337.660,96 225.107,31 562.768,27 15/X/208551 15/X/208552 1503001366 27 1503001332 28 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Gelida XXXXXXX 103.717,95 69.145,30 172.863,25 15/X/208555 15/X/208556 1503001366 28 1503001332 29 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Granollers 

XXXXXXX 409.079,95 272.719,96 681.799,91 15/X/208557 15/X/208558 1503001366 29 1503001332 30 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Gurb XXXXXXX 45.822,18 30.548,12 76.370,30 15/X/208559 15/X/208560 1503001366 30 1503001332 31 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Jorba 

XXXXXXX 3.779,00 26.530,03 30.309,03 15/X/208447 15/X/208448 1503001366 31 1503001332 32 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de La Roca 
del Vallès 

XXXXXXX 115.495,75 76.997,17 192.492,92 15/X/208597 15/X/208598 1503001366 32 1503001332 33 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de l'Ametlla 
del Vallès 

XXXXXXX 104.313,87 69.542,58 173.856,45 15/X/208513 15/X/208514 1503001366 33 1503001332 34 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Les 

Cabanyes 
XXXXXXX 18.502,77 12.335,18 30.837,95 15/X/208521 15/X/208522 1503001366 34 1503001332 35 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de 

L'Espunyola 
XXXXXXX 15.966,90 10.644,60 26.611,50 15/X/208545 15/X/208546 1503001366 35 1503001332 36 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de L'Esquirol 

XXXXXXX 45.150,51 30.100,34 75.250,85 15/X/208547 15/X/208548 1503001366 36 1503001332 37 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Lliçà de 

Vall 
XXXXXXX 100.579,74 67.053,16 167.632,90 15/X/208563 15/X/208564 1503001366 37 1503001332 38 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 
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Ens 
destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació 

local (Línia 1)  

Import 
concedit € 

Línia suport 
a reactivació 
econòmica 

(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 
pressupostària 

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària 

Línia 2 

Ajuntament 
de Llinars del 

Vallès 
XXXXXXX 114.421,98 76.281,32 190.703,30 15/X/208561 15/X/208562 1503001366 38 1503001332 39 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Lluçà 

XXXXXXX 13.967,38 12.454,05 26.421,43 15/X/208565 15/X/208566 1503001366 39 1503001332 40 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Malla XXXXXXX 15.763,84 10.509,23 26.273,07 15/X/208567 15/X/208568 1503001366 40 1503001332 41 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Marganell 

XXXXXXX 16.207,43 10.804,96 27.012,39 15/X/208569 15/X/208570 1503001366 41 1503001332 42 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de 

Matadepera 
XXXXXXX 103.090,67 68.727,11 171.817,78 15/X/208571 15/X/208572 1503001366 42 1503001332 43 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Molins de 

Rei 
XXXXXXX 245.575,71 163.717,14 409.292,85 15/X/208573 15/X/208574 1503001366 43 1503001332 44 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Mollet del 

Vallès 
XXXXXXX 382.991,12 255.327,41 638.318,53 15/X/208653 15/X/208654 

Condicionat 
aprovac. 

Modific. crèdit 
núm. 7/15 

- 1503001332 45 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Monistrol 

de Montserrat 
XXXXXXX 49.796,75 33.197,83 82.994,58 15/X/208577 15/X/208578 1503001366 44 1503001332 46 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Montcada i 

Reixac 
XXXXXXX 298.749,57 199.166,38 497.915,95 15/X/208575 15/X/208576 1503001366 45 1503001332 47 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de 

Montesquiu 
XXXXXXX 25.823,23 5.000,00 30.823,23 15/X/208449 15/X/208450 1503001366 46 1503001332 48 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Montgat 

XXXXXXX 118.728,59 79.152,39 197.880,98 15/X/208579 15/X/208580 1503001366 47 1503001332 49 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Montmajor 

XXXXXXX 9.164,90 18.496,71 27.661,61 15/X/208452 15/X/208453 1503001366 48 1503001332 50 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de 

Montmaneu 
XXXXXXX - 25.833,60 25.833,60 - 15/X/208454 - - 1503001332 51 - G/12200/94

210/46243 

Ajuntament 
de Montmeló 

XXXXXXX 110.936,94 73.957,96 184.894,90 15/X/208581 15/X/208582 1503001366 49 1503001332 52 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 
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Ens 
destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació 

local (Línia 1)  

Import 
concedit € 

Línia suport 
a reactivació 
econòmica 

(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 
pressupostària 

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària 

Línia 2 

Ajuntament 
de Montornès 

del Vallès 
XXXXXXX 323.504,57 49.003,05 372.507,62 15/X/208455 15/X/208456 1503001366 50 1503001332 53 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Montseny 

XXXXXXX - 26.942,62 26.942,62 - 15/X/208451 - - 1503001332 54 - G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de 

Muntanyola 
XXXXXXX - 28.879,32 28.879,32 - 15/X/208457 - - 1503001332 55 - G/12200/94

210/46243 

Ajuntament 
de Pacs del 

Penedès 
XXXXXXX - 30.735,08 30.735,08 - 15/X/208996 - - 1503001332 112 - G/12200/94

210/46243 

Ajuntament 
de Palafolls XXXXXXX 112.035,82 74.690,54 186.726,36 15/X/208585 15/X/208586 1503001366 51 1503001332 56 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Parets del 

Vallès 
XXXXXXX 226.028,53 150.685,69 376.714,22 15/X/208587 15/X/208588 1503001366 52 1503001332 57 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Perafita 

XXXXXXX 16.594,97 11.063,31 27.658,28 15/X/208589 15/X/208590 1503001366 53 1503001332 58 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Pineda de 

Mar 
XXXXXXX 447.864,72 - 447.864,72 15/X/208464 - 1503001366 54 - - G/30101/24

100/46242 
- 

Ajuntament 
de Prats de 
Lluçanès 

XXXXXXX 47.618,21 31.745,47 79.363,68 15/X/208593 15/X/208594 1503001366 55 1503001332 59 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Prats de 

Rei 
XXXXXXX 13.000,00 15.197,31 28.197,31 15/X/208997 15/X/208998 1503001366 104 1503001332 113 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Premià de 

Mar 
XXXXXXX 270.635,44 180.423,62 451.059,06 15/X/208595 15/X/208596 1503001366 56 1503001332 60 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Puigdàlber 

XXXXXXX - 28.443,18 28.443,18 - 15/X/208466 - - 1503001332 61 - G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Rellinars 

XXXXXXX 28.910,19 1.481,41 30.391,60 15/X/208468 15/X/208469 1503001366 57 1503001332 62 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sabadell 

XXXXXXX 996.143,89 664.095,93 1.660.239,82 15/X/208599 15/X/208600 1503001366 58 1503001332 63 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 
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Ens 
destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació 

local (Línia 1)  

Import 
concedit € 

Línia suport 
a reactivació 
econòmica 

(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 
pressupostària 

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària 

Línia 2 

Ajuntament 
de Sagàs 

XXXXXXX 7.625,23 18.294,47 25.919,70 15/X/208470 15/X/208471 1503001366 59 1503001332 64 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Saldes 

XXXXXXX 16.000,96 10.667,31 26.668,27 15/X/208609 15/X/208610 1503001366 60 1503001332 65 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant Adrià 

de Besòs 
XXXXXXX 310.259,84 206.839,89 517.099,73 15/X/208611 15/X/208612 1503001366 61 1503001332 66 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant Boi 
de Llobregat 

XXXXXXX 580.714,00 387.142,66 967.856,66 15/X/208613 15/X/208614 1503001366 62 1503001332 67 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant 

Cebrià de 
Vallalta 

XXXXXXX 86.066,54 - 86.066,54 15/X/208472 - 1503001366 63 - - G/30101/24
100/46242 

- 

Ajuntament 
de Sant 
Celoni 

XXXXXXX 311.862,42 58.261,31 370.123,73 15/X/208473 15/X/208474 1503001366 64 1503001332 68 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant 

Cugat del 
Vallès 

XXXXXXX 523.073,60 348.715,73 871.789,33 15/X/208615 15/X/208616 1503001366 65 1503001332 69 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant 

Esteve de 
Palautordera 

XXXXXXX 46.409,74 30.939,83 77.349,57 15/X/208617 15/X/208618 1503001366 66 1503001332 70 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant Feliu 
de Llobregat 

XXXXXXX 525.408,95 18.000,00 543.408,95 15/X/208475 15/X/208476 1503001366 67 1503001332 71 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant Iscle 
de Vallalta 

XXXXXXX 43.021,02 28.680,68 71.701,70 15/X/208619 15/X/208620 1503001366 68 1503001332 72 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant 

Jaume de 
Frontanyà 

XXXXXXX 15.066,08 10.044,14 25.110,22 15/X/208621 15/X/208622 1503001366 69 1503001332 73 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 
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Ens 
destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació 

local (Línia 1)  

Import 
concedit € 

Línia suport 
a reactivació 
econòmica 

(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 
pressupostària 

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària 

Línia 2 

Ajuntament 
de Sant Julià 

de 
Cerdanyola 

XXXXXXX 7.200,00 19.247,88 26.447,88 15/X/208477 15/X/208478 1503001366 70 1503001332 74 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant 

Llorenç Savall 
XXXXXXX 77.842,70 - 77.842,70 15/X/208479 - 1503001366 71 - - G/30101/24

100/46242 - 

Ajuntament 
de Sant Pere 

de Ribes 
XXXXXXX 364.917,17 95.559,81 460.476,98 15/X/208480 15/X/208481 1503001366 72 1503001332 75 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant Pere 
Sallavinera 

XXXXXXX - 25.901,53 25.901,53 - 15/X/208482 - - 1503001332 76 - G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant Pol 

de Mar 
XXXXXXX 115.674,82 39.696,01 155.370,83 15/X/208483 15/X/208484 1503001366 73 1503001332 77 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant 

Quintí de 
Mediona 

XXXXXXX 56.583,05 20.722,03 77.305,08 15/X/208623 15/X/208624 1503001366 74 1503001332 78 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant 

Quirze de 
Besora 

XXXXXXX 45.270,81 30.180,54 75.451,35 15/X/208625 15/X/208626 1503001366 75 1503001332 79 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant 
Sadurní 

d'Osormort 

XXXXXXX - 25.506,13 25.506,13 - 15/X/208485 - - 1503001332 80 - G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant 

Vicenç de 
Castellet 

XXXXXXX 141.387,47 52.591,65 193.979,12 15/X/208486 15/X/208487 1503001366 76 1503001332 81 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sant 

Vicenç dels 
Horts 

XXXXXXX 278.311,03 185.540,69 463.851,72 15/X/208627 15/X/208628 1503001366 77 1503001332 82 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 
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Ens 
destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació 

local (Línia 1)  

Import 
concedit € 

Línia suport 
a reactivació 
econòmica 

(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 
pressupostària 

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària 

Línia 2 

Ajuntament 
de Santa 
Cecília de 
Voltregà 

XXXXXXX - 25.995,93 25.995,93 - 15/X/208488 - - 1503001332 83 - G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Santa 

Coloma de 
Gramenet 

XXXXXXX 878.307,28 585.538,19 1.463.845,47 15/X/208489 15/X/208490 

Condicionat 
aprovac. 

Modific. crèdit 
núm. 7/15 

- 1503001332 84 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Santa Fe 
del Penedès 

XXXXXXX - 27.375,65 27.375,65 - 15/X/208491 - - 1503001332 85 - G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Santa 

Margarida i 
els Monjos 

XXXXXXX 106.584,48 71.056,32 177.640,80 15/X/208631 15/X/208632 1503001366 78 1503001332 86 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 
Besora 

XXXXXXX - 26.014,10 26.014,10 - 15/X/208492 - - 1503001332 87 - G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 
Merlès 

XXXXXXX 15.622,45 10.414,97 26.037,42 15/X/208629 15/X/208630 1503001366 79 1503001332 88 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 

Palautordera 

XXXXXXX 187.967,95 - 187.967,95 15/X/208493 - 1503001366 80 - - G/30101/24
100/46242 

- 

Ajuntament 
de Santa 
Susanna 

XXXXXXX 63.955,34 20.000,00 83.955,34 15/X/209005 15/X/209006 

Condicionat 
aprovac. 

Modific. crèdit 
núm. 7/15 

- 1503001332 114 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Santpedor XXXXXXX 102.888,62 68.592,41 171.481,03 15/X/208606 15/X/208607 1503001366 81 1503001332 89 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sitges 

XXXXXXX 408.773,00 13.244,82 422.017,82 15/X/208494 15/X/208495 1503001366 82 1503001332 90 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Sobremunt XXXXXXX - 25.455,82 25.455,82 - 15/X/208496 - - 1503001332 91 - G/12200/94

210/46243 
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Ens 
destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació 

local (Línia 1)  

Import 
concedit € 

Línia suport 
a reactivació 
econòmica 

(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 
pressupostària 

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària 

Línia 2 

Ajuntament 
de Sora 

XXXXXXX 13.803,08 12.077,71 25.880,79 15/X/208497 15/X/208498 1503001366 83 1503001332 92 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Súria 

XXXXXXX 98.868,47 65.912,31 164.780,78 15/X/208633 15/X/208634 1503001366 84 1503001332 93 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Tavèrnoles 

XXXXXXX 14.291,00 12.333,94 26.624,94 15/X/208635 15/X/208636 1503001366 85 1503001332 94 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Tavertet 

XXXXXXX - 25.737,16 25.737,16 - 15/X/208499 - - 1503001332 95 - G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Teià XXXXXXX 96.428,17 64.285,45 160.713,62 15/X/208637 15/X/208638 1503001366 86 1503001332 96 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Terrassa 

XXXXXXX 1.051.381,47 700.920,98 1.752.302,45 15/X/208639 15/X/208640 

Condicionat 
aprovac. 

Modific. crèdit 
núm. 7/15 

- 1503001332 97 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Torelló 

XXXXXXX 132.854,66 88.569,77 221.424,43 15/X/208641 15/X/208642 1503001366 87 1503001332 98 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Torrelavit XXXXXXX 42.319,99 28.213,33 70.533,32 15/X/208643 15/X/208644 1503001366 88 1503001332 99 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Torrelles 
de Llobregat 

XXXXXXX 96.891,77 64.594,51 161.486,28 15/X/208645 15/X/208646 1503001366 89 1503001332 100 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de 

Vallgorguina 
XXXXXXX 60.398,51 20.265,67 80.664,18 15/X/208500 15/X/208501 1503001366 90 1503001332 101 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Vilada 

XXXXXXX 17.002,31 11.334,87 28.337,18 15/X/208647 15/X/208648 1503001366 91 1503001332 102 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de 

Viladecavalls 
XXXXXXX 175.312,65 - 175.312,65 15/X/208502 - 1503001366 92 - - G/30101/24

100/46242 
- 

Ajuntament 
de Vilanova 

del Camí 
XXXXXXX 156.714,54 69.381,07 226.095,61 15/X/208503 15/X/208504 1503001366 93 1503001332 103 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
de Vilassar de 

Dalt 
XXXXXXX 108.876,31 72.584,21 181.460,52 15/X/208649 15/X/208650 1503001366 94 1503001332 104 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

33/127 

Ens 
destinatari NIF 

Import 
concedit € 

Línia suport a 
ocupació 

local (Línia 1)  

Import 
concedit € 

Línia suport 
a reactivació 
econòmica 

(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 
pressupostària 

Línia 1 

Aplicació 
pressupostària 

Línia 2 

Ajuntament 
de Viver i 
Serrateix 

XXXXXXX 15.610,01 10.406,67 26.016,68 15/X/208651 15/X/208652 1503001366 95 1503001332 105 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
del Pla del 
Penedès 

XXXXXXX 41.902,01 27.934,67 69.836,68 15/X/208591 15/X/208592 1503001366 96 1503001332 106 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
del Prat de 
Llobregat 

XXXXXXX 692.607,43 - 692.607,43 15/X/208467 - 1503001366 97 - - G/30101/24
100/46242 

- 

Ajuntament 
dels Hostalets 

de Pierola 
XXXXXXX 82.265,90 - 82.265,90 15/X/208505 - 1503001366 98 - - G/30101/24

100/46242 
- 

Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

XXXXXXX 385.621,73 166.746,95 552.368,68 15/X/208442 15/X/208443 1503001366 99 1503001332 107 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

XXXXXXX 60.857,13 12.949,19 73.806,32 15/X/208458 15/X/208459 1503001366 100 1503001332 108 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
d'Orís XXXXXXX 16.052,63 10.701,75 26.754,38 15/X/208583 15/X/208584 1503001366 101 1503001332 109 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
d'Oristà 

XXXXXXX 13.000,00 15.392,32 28.392,32 15/X/208460 15/X/208461 1503001366 102 1503001332 110 G/30101/24
100/46242 

G/12200/94
210/46243 

Ajuntament 
d'Orpí XXXXXXX 8.000,00 17.861,12 25.861,12 15/X/208462 15/X/208463 1503001366 103 1503001332 111 G/30101/24

100/46242 
G/12200/94
210/46243 

Entitat 
Municipal 

Descentralitza
da Bellaterra 

XXXXXXX 44.740,97 29.827,31 74.568,28 15/X/202858 15/X/202861 

Condicionat 
aprovac. 

Modific. crèdit 
núm. 7/15 

- 1503001369 2 G/30101/24
100/46842 

G/12200/94
210/46243 

Entitat 
Municipal 

Descentralitza
da Sant Martí 
de Torroella 

XXXXXXX - 25.916,80 25.916,80 - 15/X/208426 - - 1503001369 1 - G/12200/94
210/46243 

Entitat 
Municipal 

Descentralitza
da Valldoreix 

XXXXXXX 101.287,57 57.329,95 158.617,52 15/X/202839 15/X/202840 

Condicionat 
aprovac. 

Modific. crèdit 
núm. 7/15 

- 1503001369 3 G/30101/24
100/46842 

G/12200/94
210/46243 
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Quart.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presi dència, aprovar la 
formalització d’un conveni de col·laboració entre l a Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Molins de Rei, relatiu a l’actuació  15/X/202784 “Nou Museu 
Municipal”, en el marc de les Instruccions de gesti ó d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Adjunt a la Presidència i 
Delegat de Cultura, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “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. 
 
Vista la Refosa 1/2015, epígraf 12.2.e), sobre nomenaments i delegació de 
competències, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
de data 8 de gener de 2015 (núm. 5/15), i modificada per Decret de la Presidència de 
data 13 de gener de 2015 (núm. 29/15), publicats al BOPB de 13 i 22 de gener, 
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 
Ens destinatari Aj. Molins de Rei 
NIF XXXXXXXX 
Actuació Nou Museu Municipal 
Codi XGL 15/X/202784 
Aportació de la Diputació 200.000,00 € 

2013  
2014  
2015 200.000,00 € 
2016  

Periodificació 

2017  

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 

 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 

 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  

 Redacció de plans, projectes i informes 

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

“CONVENI ESPECÍFIC  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2015, 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 8/1/2015 (núm. 5/2015), i modificada per Decret de 
la Presidència núm. 29/2015, de data 13/1/2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener, 
respectivament); assistit pel secretari delegat Joan Guasch Marimon en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2013 (núm. 
12577/13), publicat al BOPB de data 20/1/2004. 
 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

DADES DE L’ACTUACIÓ 

Ens destinatari Aj. Molins de Rei 

NIF XXXXXXXX 

Actuació Nou Museu Municipal 

Codi XGL 15/X/202784 

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 

 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 

 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens destinatari i 
de la Diputació de Barcelona: 

 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 

són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor 
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment 
dels interessos municipals. 

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per 
fer-la efectiva.  

 
Segon.- Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport: 

 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  

 Redacció de plans, projectes i informes 

 Execució d’obres 
Aportació de la Diputació 200.000,00 € 

2013  
2014  
2015 200.000,00 € 
2016  

Periodificació 

2017  
Aplicació pressupostària G/13102/33300/76240 

         
2. Per part de l’ens destinatari 

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

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

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

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

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

l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica 
de la Diputació.  
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4.  El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de 
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.  

 
5.  Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins 

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

 
6.  Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última 

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

 
7.  Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 
Cinquè.- Pagament  

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

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

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

 
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 

Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, 
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments. 

 
Sisè.-  Gestió i aplicació de romanents 
 
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de 
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència 
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació. En cap 
cas es superarà l’anualitat 2017. 
 
Setè.-  Identificació de l’actuació  
 
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la 
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o 
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.  
 
Vuitè.- Documentació tècnica 
 
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de 

la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada. 
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Novè.- Tancament  
 
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors, 
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens 
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes 
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la 
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats. 
 
Desè.- Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Onzè.- Incompliment 

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

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

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

 
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 

qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
Dotzè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
-   Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
-   Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
-   Per avinença de les parts signatàries. 
-  Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,  

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

 
Tretzè.- Marc normatiu 

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

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

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

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- La 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. 
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- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 

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

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

Catorzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions púb liques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Setzè.- Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Tercer.- AUTORITZAR i disposar una despesa de 200.000 € (dos-cents mil euros), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13102/33300/76240, del vigent pressupost 
corporatiu.  
 
Quart.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari. 
 

ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIE S 
 

Servei de Contractació  
 

10.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, a provar l’expedient de 
contractació relatiu al Servei de vigilància, prote cció i control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius  de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 10 lots, mitjançant tramitació ordinària , regulació no harmonitzada, 
procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, 
amb un pressupost màxim de licitació de la contract ació de 5.493.763,84 € (cinc 
milions quatre-cents noranta-tres mil set-cents sei xanta-tres euros amb vuitanta-
quatre cèntims), IVA exclòs, biennals, corresponent  al Gabinet de Seguretat 
Corporativa.-  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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VIST l’expedient de contractació de serveis promogut pel Gabinet de Seguretat 
Corporativa, que consisteix en la prestació del Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edi ficis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, dividit en 10 lots : 
 

Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex 
Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison 

Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos Culturals 
(en endavant CERC) 

Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de 
Drogodependències, (en endavant SPOTT) 

Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres 

Lot 6 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici del 
Rellotge 

Lot 7 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord - 
Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn 

Lot 8 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló Cambó -
Pavelló Mestral 

Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera 

Lot 10 Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució Logística 
(en endavant PDL) 

 

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 
anys), de 5.493.763,84 € (cinc milions quatre-cents noranta-tres mil set-cents seixanta-
tres euros amb vuitanta-quatre cèntims), IVA exclòs. 
 

Aquest pressupost màxim de licitació es desglossa de la manera següent per a cada lot: 
 

Lot 1) Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex : 
 

El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 1, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 438.304,40 € (quatre-cents trenta-vuit mil tres-cents quatre euros 
amb quaranta cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a 
la quantitat de 92.043,92 € (noranta-dos mil quaranta-tres euros amb noranta-dos 
cèntims). 
 

Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 1 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 435.182,40 €  91.388,30 €  526.570,70 €  

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 3.122,00 € 655,62 € 3.777,62 € 

TOTAL 438.304,40 €  92.043,92 €  530.348,32 €  
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 200 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 
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Lot 2) Vigilància, protecció i control d’accés de l ’Espai Francesca Bonnemaison : 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 2, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 130.088,27 € (cent trenta mil vuitanta-vuit euros amb vint-i-set 
cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat 
de 27.318,54 € (vint-i-set mil tres-cents divuit euros amb cinquanta-quatre cèntims). 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 125.405,27 € 26.335,11 € 151.740,38 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 4.683,00 € 983,43 € 5.666,43 € 

TOTAL 130.088,27 € 27.318,54 € 157.406,81 € 

 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 300 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 
21% d’IVA. 

 
Lot 3) Vigilància, protecció i control d’accés del CERC: 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 3, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 110.830,48 € (cent deu mil vuit-cents trenta euros amb quaranta-
vuit cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la 
quantitat de 23.274,40 € (vint-i-tres mil dos-cents setanta-quatre euros amb quaranta 
cèntims). 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 3 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 

Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 109.269,48 € 22.946,59 € 132.216,07 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 110.830,48 € 23.274,40 € 134.104,88 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 
21% d’IVA. 
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Lot 4) Vigilància, protecció i control d’accés del SPOTT: 
 

El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 4, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 103.025,48 € (cent tres mil vint-i-cinc euros amb quaranta-vuit 
cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 
21.635,35 € (vint-i-un mil sis-cents trenta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims). 
 

Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 4 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 101.464,48 € 21.307,54 € 122.772,02 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 103.025,48 € 21.635,35 € 124.660,83 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 

Lot 5) Vigilància, protecció i control d’accés de l ’Edifici Londres : 
 

El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 5, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 112.161 € (cent dotze mil cent seixanta-un euros), IVA exclòs. L’IVA 
que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 23.553,81 € (vint-i-tres mil 
cinc-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-un cèntims). 
 

Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 5 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 110.600,00 € 23.226,00 € 133.826,00 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 112.161,00 € 23.553,81 € 135.714,81 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 

Lot 6) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici 
del Rellotge : 
 

El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 6, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), 979.603,28  € (nou-cents setanta-nou mil sis-cents tres euros amb vint-
i-vuit cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la 
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quantitat de 205.716,69 € (dos-cents cinc mil set-cents setze euros amb seixanta-nou 
cèntims). 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 6 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 978.042,28 € 205.388,88 € 1.183.431,16 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 979.603,28 € 205.716,69 € 1.185.319,97 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 
21% d’IVA. 

 
Lot 7) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord -  
Edifici Serradell Trabal – Edifici Migjorn : 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 7, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), d’1.448.157,82 € (un milió quatre-cents quaranta-vuit mil cent 
cinquanta-set euros amb vuitanta-dos cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon 
aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 304.113,14 € (tres-cents quatre mil cent 
tretze euros amb catorze cèntims). 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 7 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 1.446.596,82 € 303.785,33 € 1.750.382,15 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 1.448.157,82  € 304.113,14 € 1.752.270,96 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 
21% d’IVA. 

 
Lot 8) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló 
Cambó - Pavelló Mestral : 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 8, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), d’1.084.503,11 € (un milió vuitanta-quatre mil cinc-cents tres euros 
amb onze cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la 
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quantitat de 227.745,65 € (dos-cents vint-i-set mil set-cents quaranta-cinc euros amb 
seixanta-cinc cèntims). 
 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 

TOTAL LOT 8 
PART FIXA+PART 

VARIABLE 
    1.084.503,11 €  227.745,65 € 1.312.248,76 € 

 

Desglossat de la manera següent: 
 

Recinte Maternitat : 
 

Amb un import biennal de 688.734,11 € (sis-cents vuitanta-vuit mil set-cents trenta-
quatre euros amb onze cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i 
ascendeix a la quantitat de 144.634,16 € (cent quaranta-quatre mil sis-cents trenta-
quatre euros amb setze cèntims). 
 

Aquest import es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 8 
Recinte Maternitat 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 687.173,11 € 144.306,35 € 831.479,46 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 688.734,11 € 144.634,16€ 833.368,27 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 
21% d’IVA. 

 

Pavellons Cambó i Mestral : 
 

Amb un import biennal de 395.769 € (tres-cents noranta-cinc mil set-cents seixanta-
nou euros), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la 
quantitat de 83.111,49 € (vuitanta-tres mil cent onze euros amb quaranta-nou cèntims). 
 

Lot 8 
Pavellons Cambó i 

Mestral 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 395.769,00 € 83.111,49 € 478.880,49 € 

TOTAL 395.769,00 € 83.111,49 € 478.880,49 € 
 

Lot 9) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera : 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 9, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 646.738 € (sis-cents quaranta-sis mil set-cents trenta-vuit euros), 
IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 
135.814,98 € (cent trenta-cinc mil vuit-cents catorze euros amb noranta-vuit cèntims). 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

46/127 

Lot 9 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 646.738,00 € 135.814,98 € 782.552,98 € 

TOTAL 646.738,00 € 135.814,98 € 782.552,98 € 
 
Lot 10) Vigilància, protecció i control d’accés de la PDL: 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 10, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 440.352 € (quatre-cents quaranta mil tres-cents cinquanta-dos 
euros), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 
92.473,92 € (noranta-dos mil quatre-cents setanta-tres euros amb noranta-dos 
cèntims). 
 

Lot 10 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 440.352,00 € 92.473,92 € 532.825,92 € 

TOTAL 440.352,00 € 92.473,92 € 532.825,92 € 
 
Els licitadors, d’acord amb l’article 67 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques,  podran presentar oferta, com a màxim, a tres lots.  
 
ATÈS que el Gabinet de Seguretat Corporativa ha redactat la Memòria i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars, i el Servei de Contractació el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la contractació de referència. 
 
ATÈS que segons es desprèn de la Memòria, queda justificada la necessitat d’acudir a 
aquesta contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte, la divisió en lots, 
el procediment i els criteris de valoració seleccionats.   
 
ATÈS que és procedent la contractació que es proposa mitjançant tramitació ordinària, 
procediment obert, regulació no harmonitzada (categoria 23 - Annex II del TRLCSP) i 
l’adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 150 i 157 a 161 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
sector Públic, (en endavant TRLCSP), aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 
 
ATÈS que és procedent l’aprovació del Plec de prescripcions tècniques i del Plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació. 
 
ATÈS que s’ha d’autoritzar la despesa pluriennal de 6.647.454,24 € (sis milions sis-
cents quaranta-set mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims) 
IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les següents aplicacions dels pressupostos 
dels exercicis següents:  
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Lot 1 Palau Güell i annex 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2015 131.642,68 € 10030 33310 22701 
2016 263.285,35 € 10030 333 227 
2017 131.642,67 € 10030 333 227 

Part variable 
2015 944,41 € 10030 33310 22701 
2016 1.888,81 € 10030 333 227 
2017 944,40 € 10030 333 227 

 

Lot 2 Espai Francesca Bonnemaison 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 37.935,10 € 10030 92021 22701 
2016 75.870,19 € 10030 920 227 
2017 37.935,09 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 1.416,61 € 10030 92021 22701 
2016 2.833,21 € 10030 920 227 
2017 1.416,61 € 10030 920 227 

 
Lot 3 CERC 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 33.054,02 € 10030 92021 22701 
2016 66.108,04 € 10030 920 227 
2017 33.054,01 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 472,20 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 472,20 € 10030 920 227 

 
Lot 4 SPOTT 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 30.693,01 € 10030 92021 22701 
2016 61.386,01 € 10030 920 227 
2017 30.693,00 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 472,20 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 472,20 € 10030 920 227 
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Lot 5 Edifici Londres, 55-57 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 33.456,50 € 10030 92021 22701 
2016 66.913,00 € 10030 920 227 
2017 33.456,50 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 472,20 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 472,20 € 10030 920 227 

 

Lot 6 Recinte Escola Industrial - Edifici del Rello tge 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 295.857,79 € 10030 92021 22701 
2016 591.715,58 € 10030 920 227 
2017 295.857,79 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 472,20 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 472,20 € 10030 920 227 

 

Lot 7 Recinte Mundet - Pavelló Nord - Edifici Serradell T rabal – 
Edifici Migjorn 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 437.595,54 € 10030 93312 22701 
2016 875.191,07 € 10030 933 227 
2017 437.595,54 € 10030 933 227 

Part variable 
2015 472,20 € 10030 93312 22701 
2016 944,41 € 10030 933 227 
2017 472,20 € 10030 933 227 

 

Lot 8 Recinte Maternitat - Pavelló Cambó - Pavelló Mestral 
Part fixa recinte Maternitat  

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2015 207.869,87 € 10030 93313 22701 
2016 415.739,73 € 10030 933 227 
2017 207.869,86 € 10030 933 227 

Part variable recinte Maternitat 
2015 472,20 € 10030 93313 22701 
2016 944,41 € 10030 933 227 
2017 472,20 € 10030 933 227 
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Part fixa Pavellons Cambó i Mestral  
2015 119.720,12 € 10030 92021 22701 
2016 239.440,25 € 10030 920 227 
2017 119.720,12 € 10030 920 227 

 
Lot 9 Recinte Torribera 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 195.638,25 € 10030 93314 22701 
2016 391.276,49 € 10030 933 227 
2017 195.638,24 € 10030 933 227 

 
Lot 10 PDL 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 133.206,48 € 10030 92021 22701 
2016 266.412,96 € 10030 920 227 
2017 133.206,48 € 10030 920 227 

 
Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegat en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1 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 del Ple, 
adopti els següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR l'expedient de contractació promogut pel Gabinet de Seguretat 
Corporativa, que consisteix en la prestació del Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots : 
 
Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex 
Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison 

Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos 
Culturals (en endavant CERC) 

Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament 
de Drogodependències, (en endavant SPOTT) 

Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres 
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Lot 6 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici 
del Rellotge 

Lot 7 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord - 
Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn 

Lot 8 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló Cambó 
-Pavelló Mestral 

Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera 

Lot 10 Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució 
Logística (en endavant PDL) 

 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 
anys), de 5.493.763,84 € (cinc milions quatre-cents noranta-tres mil set-cents seixanta-
tres euros amb vuitanta-quatre cèntims), IVA exclòs. 
 
Aquest pressupost màxim de licitació es desglossa de la manera següent per a cada 
lot: 
 
Lot 1) Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex : 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 1, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 438.304,40 € (quatre-cents trenta-vuit mil tres-cents quatre euros 
amb quaranta cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix 
a la quantitat de 92.043,92 € (noranta-dos mil quaranta-tres euros amb noranta-dos 
cèntims). 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 1 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 435.182,40 €  91.388,30 €  526.570,70 €  

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 3.122,00 € 655,62 € 3.777,62 € 

TOTAL 438.304,40 €  92.043,92 €  530.348,32 €  
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 200 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 
21% d’IVA. 

 
Lot 2) Vigilància, protecció i control d’accés de l ’Espai Francesca Bonnemaison : 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 2, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 130.088,27 € (cent trenta mil vuitanta-vuit euros amb vint-i-set 
cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat 
de 27.318,54 € (vint-i-set mil tres-cents divuit euros amb cinquanta-quatre cèntims). 
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Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 125.405,27 € 26.335,11 € 151.740,38 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 4.683,00 € 983,43 € 5.666,43 € 

TOTAL 130.088,27 € 27.318,54 € 157.406,81 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 300 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 
21% d’IVA. 

 
Lot 3) Vigilància, protecció i control d’accés del CERC: 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 3, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 110.830,48 € (cent deu mil vuit-cents trenta euros amb quaranta-
vuit cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la 
quantitat de 23.274,40 € (vint-i-tres mil dos-cents setanta-quatre euros amb quaranta 
cèntims). 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 3 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 109.269,48 € 22.946,59 € 132.216,07 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 110.830,48 € 23.274,40 € 134.104,88 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 
21% d’IVA. 

 
Lot 4) Vigilància, protecció i control d’accés del SPOTT: 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 4, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 103.025,48 € (cent tres mil vint-i-cinc euros amb quaranta-vuit 
cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat 
de 21.635,35 € (vint-i-un mil sis-cents trenta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims). 
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Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 4 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 101.464,48 € 21.307,54 € 122.772,02 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 103.025,48 € 21.635,35 € 124.660,83 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 
21% d’IVA. 

 
Lot 5) Vigilància, protecció i control d’accés de l ’Edifici Londres : 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 5, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 112.161 € (cent dotze mil cent seixanta-un euros), IVA exclòs. 
L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 23.553,81 € (vint-i-
tres mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-un cèntims). 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 5 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 110.600,00 € 23.226,00 € 133.826,00 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 112.161,00 € 23.553,81 € 135.714,81 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 
21% d’IVA. 

 
Lot 6) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial -  
Edifici del Rellotge : 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 6, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), 979.603,28  € (nou-cents setanta-nou mil sis-cents tres euros amb 
vint-i-vuit cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la 
quantitat de 205.716,69 € (dos-cents cinc mil set-cents setze euros amb seixanta-nou 
cèntims). 
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Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 6 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 978.042,28 € 205.388,88 € 1.183.431,16 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 979.603,28 € 205.716,69 € 1.185.319,97 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
Lot 7) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord -  
Edifici Serradell Trabal – Edifici Migjorn : 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 7, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), d’1.448.157,82 € (un milió quatre-cents quaranta-vuit mil cent 
cinquanta-set euros amb vuitanta-dos cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar 
és el 21% i ascendeix a la quantitat de 304.113,14 € (tres-cents quatre mil cent tretze 
euros amb catorze cèntims). 
 
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 7 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 1.446.596,82 € 303.785,33 € 1.750.382,15 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 1.448.157,82  € 304.113,14 € 1.752.270,96 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
Lot 8) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló 
Cambó - Pavelló Mestral : 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 8, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), d’1.084.503,11 € (un milió vuitanta-quatre mil cinc-cents tres euros amb 
onze cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la 
quantitat de 227.745,65 € (dos-cents vint-i-set mil set-cents quaranta-cinc euros amb 
seixanta-cinc cèntims). 
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Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 

TOTAL LOT 8 
PART FIXA+PART 

VARIABLE 
    1.084.503,11 €  227.745,65 € 1.312.248,76 € 

 
Desglossat de la manera següent: 
 
Recinte Maternitat : 
 
Amb un import biennal de 688.734,11 € (sis-cents vuitanta-vuit mil set-cents trenta-
quatre euros amb onze cèntims), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i 
ascendeix a la quantitat de 144.634,16 € (cent quaranta-quatre mil sis-cents trenta-
quatre euros amb setze cèntims). 
 
Aquest import es desglossa en dos conceptes: 
 

Lot 8 
Recinte Maternitat 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 687.173,11 € 144.306,35 € 831.479,46 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 € 

TOTAL 688.734,11 € 144.634,16€ 833.368,27 € 
 

Hores estimades biennals per a vigilàncies 
puntuals (part variable): 100 hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 
21% d’IVA. 

 
Pavellons Cambó i Mestral : 
 
Amb un import biennal de 395.769 € (tres-cents noranta-cinc mil set-cents seixanta-
nou euros), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la 
quantitat de 83.111,49 € (vuitanta-tres mil cent onze euros amb quaranta-nou cèntims). 
 

Lot 8 
Pavellons Cambó i 

Mestral 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 395.769,00 € 83.111,49 € 478.880,49 € 

TOTAL 395.769,00 € 83.111,49 € 478.880,49 € 
 
Lot 9) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera : 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 9, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 646.738 € (sis-cents quaranta-sis mil set-cents trenta-vuit euros), 
IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 
135.814,98 € (cent trenta-cinc mil vuit-cents catorze euros amb noranta-vuit cèntims). 
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Lot 9 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 646.738,00 € 135.814,98 € 782.552,98 € 

TOTAL 646.738,00 € 135.814,98 € 782.552,98 € 
 
Lot 10) Vigilància, protecció i control d’accés de la PDL: 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació del lot 10, es fixa en la quantitat 
biennal (2 anys), de 440.352 € (quatre-cents quaranta mil tres-cents cinquanta-dos 
euros), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 
92.473,92 € (noranta-dos mil quatre-cents setanta-tres euros amb noranta-dos 
cèntims). 
 

Lot 10 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 440.352,00 € 92.473,92 € 532.825,92 € 

TOTAL 440.352,00 € 92.473,92 € 532.825,92 € 
 
Segon.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques particulars i el Plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Tercer.- PROCEDIR a la contractació mitjançant tramitació ordinària, regulació no 
harmonitzada (categoria 23 - Annex II del TRLCSP), procediment obert i adjudicació 
per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els 
articles 150 i 157 a 161 del Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic, (en 
endavant TRLCSP), aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Quart.- PUBLICAR el corresponent anunci de convocatòria de la licitació en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa pluriennal de 6.647.454,24 € (sis milions sis-cents 
quaranta-set mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims) IVA 
inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les següents aplicacions dels pressupostos dels 
exercicis següents:  
 

Lot 1 Palau Güell i annex 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2015 131.642,68 € 10030 33310 22701 
2016 263.285,35 € 10030 333 227 
2017 131.642,67 € 10030 333 227 

Part variable 
2015 944,41 € 10030 33310 22701 
2016 1.888,81 € 10030 333 227 
2017 944,40 € 10030 333 227 
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Lot 2 Espai Francesca Bonnemaison 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2015 37.935,10 € 10030 92021 22701 
2016 75.870,19 € 10030 920 227 
2017 37.935,09 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 1.416,61 € 10030 92021 22701 
2016 2.833,21 € 10030 920 227 
2017 1.416,61 € 10030 920 227 

 
Lot 3 CERC 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 33.054,02 € 10030 92021 22701 
2016 66.108,04 € 10030 920 227 
2017 33.054,01 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 472,20 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 472,20 € 10030 920 227 

 
Lot 4 SPOTT 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 30.693,01 € 10030 92021 22701 
2016 61.386,01 € 10030 920 227 
2017 30.693,00 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 472,20 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 472,20 € 10030 920 227 

 
Lot 5 Edifici Londres, 55-57 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 33.456,50 € 10030 92021 22701 
2016 66.913,00 € 10030 920 227 
2017 33.456,50 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 472,20 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 472,20 € 10030 920 227 
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Lot 6 Recinte Escola Industrial - Edifici del Rello tge 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2015 295.857,79 € 10030 92021 22701 
2016 591.715,58 € 10030 920 227 
2017 295.857,79 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 472,20 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 472,20 € 10030 920 227 

 

Lot 7 Recinte Mundet - Pavelló Nord - Edifici Serradell T rabal – 
Edifici Migjorn 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 437.595,54 € 10030 93312 22701 
2016 875.191,07 € 10030 933 227 
2017 437.595,54 € 10030 933 227 

Part variable 
2015 472,20 € 10030 93312 22701 
2016 944,41 € 10030 933 227 
2017 472,20 € 10030 933 227 

 
Lot 8 Recinte Maternitat - Pavelló Cambó - Pavelló Mestral 

Part fixa recinte Maternitat  
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2015 207.869,87 € 10030 93313 22701 
2016 415.739,73 € 10030 933 227 
2017 207.869,86 € 10030 933 227 

Part variable recinte Maternitat 
2015 472,20 € 10030 93313 22701 
2016 944,41 € 10030 933 227 
2017 472,20 € 10030 933 227 

Part fixa Pavellons Cambó i Mestral  
2015 119.720,12 € 10030 92021 22701 
2016 239.440,25 € 10030 920 227 
2017 119.720,12 € 10030 920 227 

 

Lot 9 Recinte Torribera 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2015 195.638,25 € 10030 93314 22701 
2016 391.276,49 € 10030 933 227 
2017 195.638,24 € 10030 933 227 
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Lot 10 PDL 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2015 133.206,48 € 10030 92021 22701 
2016 266.412,96 € 10030 920 227 
2017 133.206,48 € 10030 920 227 

 
Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el 
desenvolupament del projecte Smart Region de la Dip utació de Barcelona.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona aposta decididament per donar suport als municipis que 
volen avançar en la transformació cap a smart cities i conformar una smart region a la 
demarcació, basada en principis d’equitat i de col·laboració, per aconseguir una major 
eficiència en la gestió dels serveis i una millora de la qualitat de vida de les persones. 
 
El 27 de novembre de 2014, es va aprovar en Junta de Govern el model d’estratègia 
sostenible per a uns pobles i ciutats intel·ligents (cap a una Smart Region de la 
demarcació de Barcelona), en el qual es senyalaven les línies generals d’actuació de 
la corporació especialment en l’àmbit del desenvolupament sostenible i es feien 
referències a actuacions smart, que calia concretar i desenvolupar 
 
Amb aquest objectiu s’ha elaborat el document “Desenvolupament del projecte Smart 
Region de la Diputació de Barcelona” que, a partir d’una anàlisi de l’entorn i de 
l’experiència prèvia de suport municipal en l’àmbit TIC, estableix uns objectius i 
proposa unes actuacions específiques en aspectes com el suport municipal, els 
serveis i les aplicacions a disposició dels municipis, la formació, la participació en 
projectes locals i internacionals, la col·laboració institucional, el govern obert i la 
participació ciutadana. 
 
Una de les aportacions que pot fer la Diputació en aquest procés transformador és 
oferir nous serveis TIC als municipis, que els permetin millorar la gestió de la 
informació, atès que aquesta és un element clau de la smart city. 
 
És necessari que les iniciatives que pugui emprendre la corporació parteixin d’un 
projecte que orienti les línies estratègiques de treball en aquest àmbit. 
 
Vist l’apartat 3.4.h) 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). 
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En virtut de tot això es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents:   
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el projecte Smart Region de la Diputació de Barcelona, la qual es 
defineix amb el següent contingut: 
 

“ Desenvolupament del projecte Smart Region de la Dip utació de Barcelona 
 
Contingut 
 
1. Introducció ........................................................................................................................... 3 
2. Antecedents ........................................................................................................................ 4 
3. Anàlisi de l’entorn ................................................................................................................ 5 
4. Visió, missió i valors ............................................................................................................ 6 
5. Àmbits d’actuació ................................................................................................................ 7 
6. Objectius stratègics ............................................................................................................. 9 
7. Objectius operatius ............................................................................................................ 10 
8. Accions .............................................................................................................................. 11 
9. Governança ....................................................................................................................... 14 
Annex I. Projecte de plataforma urbana ............................................................................... 15 
Annex II. Projecte de sistema de pagament de l’aparcament a zones regulades via dispositiu 
mòbil ...................................................................................................................................... 18 

 
1. Introducció 
 
La progressiva incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació en la 
prestació de serveis urbans i en els diferents àmbits de la gestió municipal comporta canvis 
en els models d’organització i de treball, i en les formes de relació entre l’administració, les 
empreses i la ciutadania. 
 
Igualment, la utilització intensiva de les TIC –en totes les seves modalitats de dispositius, 
aplicacions i sistemes– fa que es generin grans volums de dades i, en conseqüència, es 
crea la necessitat de disposar d’instruments cada vegada més complexos de gestió de la 
informació. 
 
Quan la introducció de les TIC en la gestió municipal es fa de manera que permet la 
interoperativitat de sistemes i s’orienta cap a la millora de la sostenibilitat, de la 
competitivitat, de la participació i, en definitiva, de la qualitat de vida, parlem de ciutats 
intel·ligents o smart cities. 
 
La Diputació de Barcelona, en la seva condició d’administració supramunicipal al servei dels 
ajuntaments, dóna suport als municipis del seu àmbit territorial que volen avançar cap a la 
transformació en smart cities. A més, en l’exercici del seu rol de garantir l’equitat en l’accés 
als serveis a tota la població del territori, promou la construcció de relacions entre les ciutats 
i els pobles basades en principis de col·laboració, eficiència, sostenibilitat i participació. Es 
vol que la demarcació no sigui tan sols una suma de smart cities sinó que el conjunt del 
territori esdevingui una smart region. 
 
Atesa la circumstància que la Diputació presta els seus serveis sobretot als ajuntaments i 
ens locals, les actuacions que la corporació pugui desenvolupar en matèria de smart region 
també s’han d’adequar a aquest model i s’han de basar en la col·laboració i l’optimització de 
recursos. 
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2. Antecedents 
 
La Diputació de Barcelona compta amb una llarga trajectòria de col·laboració amb els 
ajuntaments i gaudeix del respecte d’aquests per la seva tasca continuada de suport 
tècnic, econòmic i material, orientada al progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit 
territorial. 
 
La Diputació de Barcelona ha jugat un paper destacat en la provisió de serveis que han 
permès la presència de molts ajuntaments a internet, les comunicacions electròniques i la 
gestió en àmbits com la comptabilitat o el padró d’habitants. L’experiència i la valoració 
positiva d’aquest cloud municipal permeten plantejar una ampliació de l’oferta dels serveis 
que es donen en aquesta modalitat. 
 
Des de diferents àrees de la Diputació de Barcelona es proporcionen recursos als 
ajuntaments relacionats amb iniciatives smart, per la qual cosa es fa necessària una 
coordinació d’actuacions en aquest àmbit. 
 
La Diputació de Barcelona ha manifestat repetidament la voluntat de cooperar amb els 
municipis a fer front al repte de construir unes ciutats més eficients, més sostenibles i més 
participatives, mitjançant l’ús de tecnologies avançades. Es planteja de fer-ho des d’una 
perspectiva territorial, per avançar cap a una smart region.   
 
La Diputació de Barcelona disposa d’un model d’estratègia de desenvolupament 
sostenible (aprovada en Junta de Govern de 27/11/2014) en el qual s’apunten objectius i 
línies d’actuació en àmbits com ara la mobilitat, l’eficiència energètica, el 
desenvolupament econòmic, la governança dels municipis o la lluita contra el canvi 
climàtic. 
 
3. Anàlisi de l’entorn 

 
PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 
Capacitat de la Diputació per liderar 
processos. 
Capacitat d’interlocució amb el sector 
privat. 
Reconeixement per part dels ajuntaments. 

 
Escassa coordinació entre àrees pel que 
fa a iniciatives smart. 
Estructura executiva incipient en relació a 
l’impuls d’actuacions en l’àmbit smart 
region. 
 

OPORTUNITATS AMENACES 

 
Existència de solucions tecnològiques al 
mercat (en creixement). 
Possibilitat de col·laborar amb altres 
institucions que ja han avançat en alguns 
aspectes. 
Possibilitat d’accés a finançament de la UE.

 
Ambigüitat i controvèrsia a l’entorn del 
concepte smart city/smart region. 
Dispersió d’iniciatives municipals, poc 
connectades entre si. 
Legislació restrictiva en contractació. 
Poca experiència en partenariats público-
privats. 
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Convertir la Diputació de 
Barcelona en un referent per 
als ajuntaments en el disseny i 
la implementació d’iniciatives 
en l’àmbit de smart city/smart 
region. 

Innovació 

Col·laboració 
Transversalitat 

Eficiència 

Benestar 

4. Visió, missió i valors 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5. Àmbits d’actuació 
 
A l’hora d’identificar i classificar les possibles actuacions en smart city / smart region 
és àmpliament acceptat un model europeu que proposa  sis grans eixos: 
 
Smart Governance 

Fa referència a aspectes relacionats amb la participació ciutadana en la presa de 
decisions, la transparència, la provisió de dades obertes... 
 

Smart Economy 
Incideix en la innovació (nous productes, nous serveis, nous models de negoci), 
l’increment de la productivitat, el foment de noves modalitats de comerç... 
 

Smart Mobility 
Inclou, entre altres, la mobilitat sostenible i els sistemes que faciliten informació a temps 
real sobre els transports públics i el trànsit, a fi d’estalviar temps als usuaris i, 
addicionalment, reduir les emissions de gasos contaminants. 

 

Ser un agent dinamitzador en 
la transformació dels 

municipis del territori i oferir-
los recursos per incorporar 
millores en els serveis a la 

ciutadania, gràcies a l’ús de 
tecnologies avançades. 

VISIÓ 
 

MISSIÓ 

VALORS 
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Smart Environment 
És un dels àmbits en què s’han començat a aplicar més solucions smart, especialment en 
monitorització de consums d’energia als edificis i a l’enllumenat públic, consum d’aigua, 
gestió dels residus, etc. 
 

Smart People 
Fa referència al foment de la innovació i de la creativitat de les persones, mitjançant la 
formació en competència digital, en el marc d’una societat inclusiva, és a dir, sense 
barreres de cap mena per accedir als recursos TIC. 
 

Smart Living 
Contempla els aspectes més relacionats amb la qualitat de vida, com ara els serveis 
culturals, educatius i de salut, l’habitatge, la seguretat, els serveis socials, el turisme... 

 
La Diputació de Barcelona entén que una estratègia smart region ha de contemplar 
necessàriament tots els àmbits anteriors. 
 
És convenient, a més, que els projectes que s’emprenguin tinguin la màxima transversalitat 
possible i tinguin en compte els factors tecnològics, humans i institucionals que hi estiguin 
vinculats. 
 
Igualment, atesa la diversitat de municipis del territori, convé contemplar els diferents àmbits 
també des de la perspectiva de les relacions existents entre les poblacions per raons de 
veïnatge, comerç, treball, serveis, infraestructures compartides, oci, etc. 
 
Tot i que en determinats moments es puguin plantejar projectes pilot amb un nombre reduït de 
municipis implicats, es procurarà que totes les iniciatives siguin escalables al màxim nombre de 
localitats que hi vulguin participar. 
 
6. Objectius estratègics 

 
1. Esdevenir un referent per als municipis en la transformació cap a smart cities i un agent 

dinamitzador de la implementació d’estratègies smart al territori. 
2. Impulsar processos d’anàlisi previs a la planifi cació d’actuacions en l’àmbit smart city 

per part dels municipis i d’avaluació del seu impac te posterior.  
3. Fomentar la coordinació entre les àrees de la co rporació per tal de proporcionar un 

suport transversal als municipis en relació a les i niciatives smart city. 
4. Promoure la implementació de solucions organitzatives i tecnològiques que contribueixin a: 

− La millora de la qualitat de vida de les persones 
− La gestió eficient dels serveis 
− La sostenibilitat econòmica i ambiental 
− L’ús innovador dels recursos 
− L’increment de la participació ciutadana i la transparència de l’administració 

5. Fomentar el govern obert. 
6. Promoure la cooperació entre municipis, per a l’optimització de recursos i l’intercanvi de 

coneixement. 
 
7. Objectius operatius 
 
1. Donar suport a les corporacions locals per facilitar la implementació de solucions smart en 

diferents àmbits: serveis públics (recollida de residus, neteja viària,  enllumenat, manteniment 
d’espais públics...), mobilitat (transports, aparcament...), sostenibilitat (eficiència energètica, 
estavi d’aigua, reducció d’emissions...), participació ciutadana (presa de decisions, 
queixes/suggeriments, vida associativa...), educació (projectes educatius...), cultura, turisme i 
promoció econòmica (informació ciutadana, promoció comercial, equipaments...), etc. 
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2. Proporcionar instruments als municipis, en forma de serveis i aplicacions comunes al 
conjunt del territori, per donar resposta a les necessitats de gestió de la informació i 
aportar solucions conjuntes als reptes que, des d’una perspectiva tecnològica, sigui 
recomanable abordar globalment. 

3. Facilitar la participació en projectes nacionals i internacionals per al desenvolupament de 
solucions smart als municipis. 

4. Generar espais d’intercanvi de coneixement i de formació entre els municipis participants 
en iniciatives smart. 

5. Divulgar les experiències exitoses realitzades al territori. 
6. Promoure la publicació de dades obertes i el desenvolupament d’aplicacions i serveis 

basats en aquestes. 
 
8. Accions 

 
Les accions que es detallen a continuació deriven dels objectius formulats en aquest pla i 
s’emmarquen dins les competències de la Diputació. Igualment, en alguns àmbits, 
s’incardinen amb altres marcs de referència, com ara l’Agenda Digital per a Catalunya 2020 
o l’Estratègia RIS3CAT. 
 
Suport a iniciatives municipals 
• Suport tècnic, material i econòmic a projectes municipals relacionats amb l’àmbit smart 

city (via Catàleg de Serveis i altres mecanismes que estableixi la corporació). 
 

Serveis i aplicacions compartides 
• Desenvolupament d’una plataforma urbana de gestió de la informació, en format multi-

tenant i operativa com a SaaS (Software as a Service) [Descripció més detallada a 
l’annex I]. 

• Implementació d’una plataforma integrada de publicació de dades obertes municipals, 
en format multi-tenant i en modalitat SaaS (Software as a Service). 

• Elaboració d’un catàleg d’aplicacions mòbils municipals (en format web i app). 
• Implementació d’aplicacions mòbils compartides entre diferents municipis, enfocades a 

solucionar necessitats específiques (pagament de l’estacionament a zones regulades, 
etc.) [Descripció més detallada a l’annex II]. 

 
Divulgació, formació i intercanvi de coneixement 
• Creació i manteniment d’un espai web dedicat a smart region, en el marc del web 

corporatiu. 
• Participació en esdeveniments sobre smart cities/smart regions (Smart City Expo World 

Congress, Congrés de Govern Digital, etc.). 
• Creació d’espais d’intercanvi d’informació adreçats a les administracions locals 

(comunitat virtual, sessions puntuals informatives i de prospecció...). 
• Organització de jornades tècniques relacionades amb l’àmbit smart city. 
• Elaboració de guies metodològiques temàtiques sobre aspectes vinculats a la smart 

city. 
 

Participació en projectes/programes locals i internacionals 
• Incorporació a iniciatives existents de l’àmbit smart city/smart region (comunitat Sentilo, 

iCity...). 
• Impuls de projectes comunitaris transversals i innovadors en l’ús d’elements smart 

(Km2 Ciutat...). 
• Lideratge de projectes de transformació urbana amb tecnologia smart 

(Desenvolupament Urbà Sostenible, Euronet 50/50 max...). 
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Dades obertes 
• Creació i manteniment d’un portal corporatiu de dades obertes. 
• Foment de la creació d’aplicacions mòbils i serveis d’àmbit local o territorial, basats 

preferentment en dades obertes, tant de la pròpia corporació com d’altres 
administracions. 

 
Col·laboració institucional 
• Participació en grups de treball, comissions, xarxes, etc., amb altres institucions, per 

abordar problemàtiques comunes i compartir recursos. 
• Utilització, sempre que sigui possible, de formats oberts en el desenvolupament de 

solucions, a fi que altres organismes les puguin reutilitzar, adaptar i/o millorar. 
 

Smart Citizen 
• Desenvolupament d’aplicacions mòbils per apropar els serveis de la corporació a la 

ciutadania. 
• Impuls d’iniciatives de participació i de construcció col·lectiva de coneixement, 

especialment aquelles que s’encaminin a evitar l’exclusió digital. 
• Suport a iniciatives d’identitat digital. 

 
9. Governança 
 
El desplegament de l’estratègia Smart Region és responsabilitat de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, i concretament de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
 
No obstant això, atesa la transversalitat de les actuacions que contempla el pla, es fa 
necessari establir mecanismes de coordinació entre les diferents àrees que tenen 
competències en àmbits smart city/smart region. 
 
Igualment, quan les actuacions a realitzar impliquin la participació d’altres ens, caldrà 
determinar els òrgans de coordinació i seguiment adients a cada projecte. 
 
Annex I 
 
Projecte de plataforma urbana 
 
Justificació 
 
La “intel·ligència” d’una ciutat està directament relacionada amb la seva capacitat de donar 
resposta als diferents reptes i situacions que se li plantegen.  
 
Actualment hi ha molts sistemes i dispositius capaços de proporcionar dades als 
responsables de la gestió municipal. Dades que, ben processades i analitzades, poden 
aportar una informació rellevant per a la presa de decisions, per a la gestió eficient dels 
serveis i, també, per al desenvolupament de noves solucions a mida de les necessitats del 
municipi. 
 
La gestió de la informació esdevé un element clau de la smart city i és un dels àmbits en el 
qual les TIC poden aportar solucions innovadores. 
 
Des de la Diputació de Barcelona es considera la possibilitat de donar suport a la gestió de 
la informació als municipis mitjançant el desenvolupament d’una plataforma urbana. 
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Característiques 
 
Es vol construir una plataforma modular, que pugui evolucionar en funció de les necessitats 
dels municipis i de les possibilitats tecnològiques.  
 
S’ha optat per basar-la en Sentilo, un programari de codi obert desenvolupat a Barcelona i 
que compta amb una àmplia acceptació com a plataforma transversal de recollida de dades 
de sensors i actuadors.  
 
Es detecta la conveniència de desenvolupar la funcionalitat de multientitat a Sentilo, a fi que 
en una mateixa instància puguin operar diferents municipis, mantenint l’absoluta 
independència de les dades. 
 
També es preveu dotar sentilo d’un mòdul històric, que permeti conservar les dades que 
s’estimi convenient. 
 
La plataforma també ha de considerar la integració de dades procedents d’altres fonts 
(bases de dades existents, aportades per la ciutadania a través de diferents sistemes de 
participació, originades per altres dispositius, etc.). 
 
Igualment, ha d’incorporar eines d’escolta activa de les xarxes socials. 
 
El nucli de la plataforma ha de ser capaç de gestionar totes les dades, fer-ne les anàlisis 
pertinents i realitzar els processos necessaris per convertir-les en informació útil per al 
control del funcionament dels serveis i per a la presa de decisions. També ha de permetre 
generar dades obertes que puguin ser utilitzades en el desenvolupament de noves 
aplicacions i serveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plataforma s’oferirà en mode SaaS (Software as a Service), allotjada inicialment en 
servidors propis de la Diputació. 
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Temporització 
 
La plataforma es desenvoluparà per fases. El calendari previst inicialment és el següent: 
 
2015 
• Instal·lació de Sentilo. 
• Desenvolupament del mode multientitat. 
• Connexió de dades procedents de sensors de 6 ciutats que formen el grup pilot 

(Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú). 
• Integració de dades d’origen no sensòric. 
• Desenvolupament del mòdul històric. 

 
2016  
• Ampliació del nombre de municipis connectats. 
• Desenvolupament de mòduls d’anàlisi i processament. 
• Àmbits preferents: eficiència energètica d’edificis municipals i enllumenat públic. 

 
2017-2018 
• Desenvolupament de mòduls de gestió de serveis i de suport a la presa de decisions. 
• Àmbits preferents: gestió de l’aigua, teleassistència, mobilitat i neteja viària. 

 
2019-2020 
• Desenvolupament de mòduls addicionals (en funció de l’evolució de la tecnologia). 
• Àmbits preferents: govern obert, educació, turisme, salut i seguretat. 

 
Annex II 
 
Projecte de sistema de pagament de l’aparcament a z ones regulades via dispositiu 
mòbil 
 
Justificació 
 
La mobilitat de les persones amb vehicle particular entre poblacions de la demarcació és un 
fet incontestable. Aquest fet genera una necessitat d’estacionament que, sovint, es fa a les 
zones regulades en superfície de què disposen la majoria de ciutats. 
 
En els darrers mesos, han sorgit iniciatives en forma d’aplicacions mòbils que permeten fer 
el pagament de l’estacionament a les esmentades zones regulades. Algunes d’aquestes 
apps han estat desenvolupades a instància dels propis municipis i d’altres han estat creades 
per empreses privades que han arribat a acords amb els titulars de la concessió del servei 
d’estacionament regulat per posar-les en funcionament. 
 
En qualsevol cas, la realitat actual és que hi ha diferents aplicacions per realitzar una 
mateixa funció i l’usuari ha de saber quina correspon al lloc on es troba en cada moment i 
tenir-la instal·lada al seu mòbil. 
 
Conscients que aquesta situació no és la idònia des del punt de vista de la persona usuària, 
diversos ajuntaments han demanat a la Diputació de Barcelona que es promogui una app 
comuna amb la qual es pugui operar a totes aquelles localitats que vulguin acollir-se al 
sistema integrat. 
 
Procediment 
 
Atès que ja existeix una app que fa aquesta funció a Barcelona (apparkB), creada a 
iniciativa municipal, que ofereix unes prestacions adequades a la necessitat plantejada i que 
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compta amb un volum important d’usuaris, es contacta amb el seu titular (B:SM) a fi 
d’explorar les possibilitats de compatibilitzar-la amb altres municipis de la demarcació. 
 
La solució que es veu més viable és una rèplica de l’app, que sigui plenament interoperable 
amb apparkB. 
 
La nova aplicació ha de ser multientitat i ha d’ajustar la seva operativa a les característiques 
de les zones regulades de cada municipi que la vulgui adoptar. 
 
La mecànica del funcionament ha de ser idèntica a apparkB (gestió d’usuaris, procediment 
d’inici/fi d’estacionament, sistema de pagament, etc.), adequant allò que sigui necessari pel 
fet d’operar a diferents municipis. 
 
Calendari 
 
2015 
• Conveni amb B:SM. 
• Anàlisi dels requeriments necessaris per al funcionament de l’app en mode multientitat. 
• Definició del model econòmic. 
• Desenvolupament dels mòduls necessaris i del sistema que sustenta l’operativa de 

l’aplicació (backoffice). 
• Prova a un nombre limitat de municipis. 

 
2016 
• Generalització als municipis que ho demanin i que adeqüin els seus sistemes als 

requeriments de l’app.” 
 
Segon.-  Donar difusió del projecte Smart Region de la Diputació de Barcelona als 
efectes de facilitar el coneixement i assegurar l’observança de les prescripcions i 
normes que conté.  
 
Tercer.- Facultar a Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, per l’adopció dels actes i documents 
derivats del projecte Smart Region.  
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, deixar sense efecte 
l’acord de la Junta de Govern de 27 de març de 2014 , pel qual es va aprovar un 
conveni d’autorització d’ús de diferents espais de l’Escola de Teixits de Canet de 
Mar, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de data 27 de març de 2014 va acordar aprovar un conveni entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar, amb l’objecte d’autoritzar, a 
favor d’aquest darrer, l’ús de determinats espais de l’Escola de Teixits de Canet de Mar.  
 
La Junta de Govern, en la mateixa sessió, va acordar deixar sense efecte, a partir de la 
signatura del nou conveni que s’aprovava en la mateixa sessió, l’acord adoptat per la 
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Junta de Govern en sessió ordinària de 30 de gener de 2014, en virtut del qual es va 
aprovar convalidar la pròrroga del conveni signat en data 1 d’abril de 2010, així com del 
Conveni signat el 16 de novembre de 2010. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, va presentar escrit al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, (núm. 1500007705, de data 10.2.2015), mitjançant el qual es notificava l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2015, pel qual es va deixar sense 
efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 13 de març de 2014, atès que va 
manifestar que no considerava necessari ni convenient la signatura del nou Conveni 
aprovat per la Diputació de Barcelona per la Junta de Govern de 27 de març de 2014. 
 
Atesa la petició de l’Ajuntament de Canet de Mar i atès que l’esmentat nou Conveni, 
aprovat per la Junta de Govern de data 27 de març de 2014, no s’ha arribat a formalitzar, 
per la qual cosa podria considerar-se vigent el Conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar en data 16 de novembre de 2010, amb el 
mateix objecte, ja que, d’acord amb les clàusules d’aquest, el referit Conveni es 
prorrogaria de forma tàcita mentre no sigui denunciat expressament per cap d’ambdues 
parts. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 8 de 
gener de 2015 (núm. de registre 3/15), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l'apartat 3.2 lletra f) de la 
Refosa 1/2015, sobre 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.- DEIXAR SENSE EFECTE, en tota la seva extensió, l’acord de la Junta de 
Govern d’aquesta Corporació adoptat en sessió ordinària de data 27 de març de 2014 i 
en conseqüència, deixar sense efecte el Conveni al que es referia dit acord. 
 
Segon.- En conseqüència amb l’apartat anterior, DECLARAR vigent, en tots els seus 
extrems, el Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar 
signat el 16 de novembre de 2010 amb l’objecte d’autoritzar l’ús a l’Ajuntament de 
determinats espais de l’edifici central i de l’edifici auxiliar de l’Escola de Teixits de 
Canet, ja que d’acord amb el mateix Conveni s’entén prorrogat, a partir del 31 de 
desembre de 2011, de forma tàcita per anys naturals, en no haver-se produït denúncia 
expressa de la seva resolució per cap de les parts signatàries i en no haver-se donat 
els requisits legals per declarar la seva denúncia. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, als efectes escaients. 
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Intervenció General 
 
13.- Ratificació del Decret de la Presidència, núm.  174/15 de data 11 de març de 
2015, que aprova, per raons d’urgència, els preus p úblics de l’Institut del Teatre 
que regiran al Catxet d’IT Dansa Gira Europea (Fran ça, Suïssa i Luxemburg).-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
L’Institut del Teatre desenvolupa un Curs de postgrau destinat al perfeccionament 
tècnic de joves ballarins i ballarines, com a fórmula per possibilitar una oportunitat de 
pràctica professional amb coreografies de diferents artistes i amb un programa 
d’actuacions en el circuit teatral. Aquest programa s’anomena “IT DANSA. Jove 
Companyia de dansa ” de l’Institut del Teatre (en endavant “ITDansa”). 
 
A la vista d’aquest objectiu, l’Institut del Teatre té interès que IT Dansa representi 
inicialment les seves coreografies en diferents teatres europeus, principalment en 
Luxemburg, França i Suïssa, com una forma de donar visibilitat a les activitats 
pedagògiques desenvolupades per l’Organisme, que sense dubte farà incrementar la 
visibilitat i el prestigi de la institució. 
 
La participació d’IT Dansa en la Gira Europea s’emmarca dins dels programes de 
formació específics amb l’objectiu de facilitar el pas dels potsgraduats en disciplines 
artístiques a la vida professional, i té com a finalitat el perfeccionament dels estudiants 
en la seva especialitat i dotar-los de les capacitats transversals que afavoriran la seva 
posterior inserció en el món laboral, tot en concordança amb el que disposa l’art. 21.3 
del vigent Reglament General de l’Institut del Teatre. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar els preus públics de l’Institut del Teatre que regiran al 
Catxet d’IT Dansa Gira Europea (França, Suïssa i Luxemburg). 
 
Vist el que estableixen els articles 41 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals (TRLLRHL), aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist que l’article 44.1 TRLLRHL determina que l’import dels preus públics haurà de 
cobrir com a mínim el cost del servei prestat, si bé concorren raons culturals i d’interès 
públic que justifiquen que es puguin fixar preus públics per sota del límit previst, tal 
com preveu el núm. 2 del mateix precepte.  
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de 
Govern la competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a 
càrrec de l’organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, proposar 
a l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona la seva aprovació i atès que, els 
preus proposats no cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria econòmica 
del servei. 
 
Vist l’article 3.3.a) de la Refosa de delegacions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
per decret de la Presidència, de data 8 de gener de 2015 (núm. 5/2015) i publicada al 
BOPB de data 13 de gener, d’acord amb el qual, és competència de la Junta de 
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Govern de la Diputació “l’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a 
percebre per la prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat 
sigui superior a 601,01 €, per delegació del Ple.” 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, 
així com la proposta de preus públics. 
 
Atès que el dia 3 de març de 2015 s’inicia la Gira Europea d’IT Dansa per França, 
Luxemburg i Suïssa, i donat que la propera convocatòria, tant de la Junta de Govern de 
l'Institut del Teatre com de la Diputació de Barcelona, no està prevista per abans 
d’aquesta data, es considera necessari l'aprovació amb caràcter d'urgència  dels preus 
públics de l’Institut del Teatre que regiran al Catxet d’IT Dansa Gira Europea (França, 
Suïssa i Luxemburg). 
 
D’acord amb l’art. 2.4 b) de la Refosa, 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 (publicada al BOPB de 
13 de gener de 2015), la Presidència de la Diputació de Barcelona es reserva la 
competència per a l'exercici, per raons d'urgència, de les competències del Ple i les de la 
Junta de Govern, sense perjudici de la ratificació per l'òrgan competent en la següent 
sessió que celebri. 
 
D’acord amb l’article 30.1.l) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, correspon a la 
Presidència de la Diputació de Barcelona l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències atribuïdes als òrgans col·legiats de l’Organisme, així com l’art. 44.3.e) del 
Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la presidència de la Diputació de Barcelona i la presidència de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, recau en la mateixa persona, es considera convenient 
unificar en un sol acte administratiu la proposta i la resolució.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, a proposta de la 
Gerència, previ l’informe de la Intervenció delegada, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIO 
 
Primer.- ELEVAR a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per raons 
d’urgència, la PROPOSTA de l’Institut del Teatre relativa a l’aprovació dels preus públics 
que regiran com a Catxet d’IT Dansa en la Gira Europea (França, Suïssa i Luxemburg), i 
que es detallen a continuació: 
 

• Públic general: 2.615,39 
• Públic jove: 1.136,60 

 
Segon.-  APROVAR, per raons d’urgència i d’acord amb la proposta de l’Institut del 
Teatre, els preus públics que regiran com a Catxet d’IT Dansa en la Gira Europea 
(França, Suïssa i Luxemburg) i que es detallen a continuació: 
 

• Públic general: 2.615,39 
• Públic jove: 1.136,60 
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Tercer.-  DONAR COMPTE a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de la proposta 
de preus públics de l’Institut del Teatre referenciada al punt primer d’aquest dictamen,  als 
efectes de la seva ratificació. 
 
Quart.-  DONAR COMPTE a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,  de 
l’aprovació dels preus públics de l’Institut del Teatre referenciada al punt segon d’aquest 
dictamen,  als efectes de la seva ratificació. 
 
Cinquè.-  DONAR TRASLLAT a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona als 
efectes de tramitar la ratificació dels preus públics per la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona.  
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  

 
Servei de Teixit Productiu 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, l’aprovació de la 
modificació de les condicions de justificació de la  despesa elegible dels fons de 
prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris 
locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de se rveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Vicepresidenta Primera i Presidenta Delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el dictamen número 47/15 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
reunida en sessió de data 12 de febrer de 2015, relatiu a l’aprovació dels fons de 
prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat” en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, amb un import global de 350.000 € (tres-cents cinquanta mil euros). 
 
Atès que s’ha considerat adient modificar la redacció de l’apartat referent a la 
justificació de la despesa elegible en concepte de despeses directes. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència per aprovar i, en conseqüència, modificar els recursos 
consistents en fons de prestació, i en les Vicepresidències i Presidències delegades 
d’Àrea la seva proposta, tal com consta en els apartats 12.2.d) i 12.4.a) de la Refosa 
1/2015, 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 als 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.- MODIFICAR l’apartat 4.2.a) del punt Tercer del dictamen número 47/15, de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 12 de febrer 
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de 2015, pel qual s’aproven els fons de prestació “Millora de la competitivitat 
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” en el marc del Catàleg de 
serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, de la següent manera: 
 

On diu:      
“(...) 

a) En concepte de despeses directes: 
 

- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual serà d’un màxim de 50.000 €. El cost del 
personal tècnic propi ha de representar com a mínim el 50% del pressupost 
total de l’actuació. 
(...)” 

 
ha de dir:   
“(...) 

a) En concepte de despeses directes: 
 

- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual serà d’un màxim de 50.000 €. 

(...)” 
  
Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a tots els ens destinataris que es relacionen en el 
quadre següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l'entitat nif Codi XGL

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès

Q5856406C 15/Y/202606

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Lluçanès

P0800097H 15/Y/202607

Consorci de Turisme del Vallès 
Occidental

P0800120H 15/Y/202608

Consell comarcal del Vallès Oriental P5800010J 15/Y/202609

Consell comarcal del Maresme P5800008D 15/Y/202610

Consell comarcal del Baix Llobregat P5800011H 15/Y/202611

Consell comarcal del Bages P5800009B 15/Y/202612

Consell comarcal de l’Osona P5800015I 15/Y/202613

Consell comarcal de l’Anoia P5800006H 15/Y/202614

Consell comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 15/Y/202615

Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf (NODE Garraf)

Q0801811A 15/Y/202616

Agència de Desenvolupament del 
Berguedà

P5826801B 15/Y/202617
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
15.- Dictamen proposa, per delegació de la Presidèn cia, l’aprovació del conveni 
de col·laboració per al 2015 entre la Diputació de Barcelona, la Fundació Privada 
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut  de Cat alunya i Balears i el Consell 
Català de Ressuscitació per fomentar la cultura de l’autoprotecció dins de 
l’àmbit de la salut pública.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i dels articles 88 i ss. del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril (TRLMC), l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis per a la prestació dels serveis que els són propis. 
 
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius 
impulsar la informació i difondre el coneixement sobre estils de vida i hàbits 
saludables, així com d’elements de prevenció i protecció davant de les malalties, que 
permetin a la ciutadania capacitar-se a fi i efecte de mantenir o millorar el seu estat de 
salut. 
 
El Consell Català de Ressuscitació (en endavant CCR) és una agrupació de Societats 
científiques que es va constituir el mes de setembre de 2003 quan es va signar un 
acord entre les Societats d’Anestèsia, de Cardiologia, de Medicina Intensiva i Crítica, 
de Medicina Familiar i Comunitària, d’Urgències i Emergències i de Pediatria. Com 
totes elles, el CCR pertany a la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i de Balears, que és qui li dóna entitat jurídica.  
 
La Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de 
Balears (en endavant Fundació Acadèmia) es constitueix amb l’objecte de promoure i 
impulsar la recerca i la formació en l’àmbit de les ciències de la salut, per tal de servir a 
la societat radicada en el seu àmbit geogràfic d’actuació, tenint en compte sempre el 
foment de les activitats científiques promogudes per la citada Fundació Acadèmia.  
 
Vista la necessitat d’impulsar entre la població general la cultura de l’autoprotecció 
dins de l’àmbit de la salut pública, es considera totalment necessària la col·laboració 
amb la Fundació Acadèmia i el CCR donat el seu grau d’expertesa en aquest àmbit i 
en les activitats que realitza dins de la seva escola de salut que són com les que han 
de formar part d’aquest conveni. 
 
Segons informe tècnic emès, la Diputació de Barcelona, la Fundació Privada 
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i el Consell 
Català de Ressuscitació manifesten estar interessades a col·laborar conjuntament per 
a l’any 2015 per fomentar la cultura de l’autoprotecció dins de l’àmbit de la salut 
pública. 
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Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la 
Llei 26/2010 (articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
Atès que hi ha crèdit hàbil i suficient a la partida G/60401/31100/48901 del vigent 
pressupost de la Diputació de Barcelona per al 2015 per tal de fer efectiu el 
pagament de la despesa prevista. 
 
Vista la competència prevista 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la vice-
presidenta 2a i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva a la 
Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents: 

 
A C O R D S 

 
Primer.-  APROVAR el conveni de col·laboració per al 2015 entre la Diputació de 
Barcelona, la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de Balears i el Consell Català de Ressuscitació per fomentar la cultura 
de l’autoprotecció dins de l’àmbit de la salut pública, d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ANY 2015, ENTRE L A DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, LA FUNDACIÓ PRIVADA ACADÈMIA DE CIÈNCIES  MÈDIQUES I DE LA 
SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS I EL CONSELL CATALÀ  DE RESSUSCITACIÓ 
PER FOMENTAR LA CULTURA DE L’AUTOPROTECCIÓ DINS DE L’ÀMBIT DE LA 
SALUT PÚBLICA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, diputat 
delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, Igualtat i Ciutadania  adscrit a l'Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el nomenament 
establert a l'apartat 1.8.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), i facultat amb el que està recollit a l’apartat 
5.4.c) de la mateixa sobre la representació de la Diputació en la signatura dels convenis; 
assistit per la secretària delegada la Sra. Denia Lázaro Ardila en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència d’aquesta Corporació núm. 12577/13 de data 16 de 
desembre de 2013 sobre delegació de funcions de Secretaria, mandat 2011-2015 (III), 
publicat en el BOPB de data 20 de gener de 2014. 
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FUNDACIÓ PRIVADA ACADÈMICA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE 
CATALUNYA I BALEARS representada per la Sra. Mercè Balsells Boix, en qualitat de 
Gerent de la mateixa en virtut de l’escriptura d’apoderament atorgada davant el notari de 
Barcelona, Sr. A.V.-T.H. en data 22 d’abril de 2003, amb domicili a XXXX i amb NIF XXXX. 
 
EL CONSELL CATALÀ DE RESSUSCITACIÓ,representada pel Dr.Manel Cerdà Vila amb 
NIF XXXXXXXX, en qualitat de president, segons l’establert en el document de constitució 
del CCR, amb data 16 de setembre de 2003. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL) l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis per a la prestació dels serveis que els són propis. 
 
II. El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius 
impulsar la informació i difondre el coneixement sobre estils de vida i hàbits saludables, així 
com d’elements de prevenció i protecció davant de les malalties, que permetin a la 
ciutadania capacitar-se a fi i efecte de mantenir o millorar el seu estat de salut. 
 
Les aturades cardíaques extrahospitalàries constitueixen un important problema de salut 
pública, que podria minimitzar-se a través del foment de la cultura de l’autoprotecció, que 
permetria ensinistrar a la major part de la població en primers auxilis i en ressuscitació 
cardiopulmonar. Per aquest motiu el Servei de Salut Pública aposta per treballar en la 
promoció de la cultura de l’autoprotecció. 
 
III. El Consell Català de Ressuscitació (en endavant CCR) sorgeix amb la voluntat de ser 
una organització oberta a la societat, multidisciplinar pel que fa a les especialitats mèdiques 
i transversal pel que fa als col·lectius professionals. Vol ser capaç d’aglutinar, d’impulsar i de 
col·laborar amb totes les entitats i professionals, l’àmbit d’actuació dels quals estigui 
totalment o parcialment vinculat al suport vital. Aquest CCR pertany a la Fundació Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la salut de Catalunya i Balears, que és qui li dona entitat jurídica. 
 
La finalitat del CCR, doncs, és promoure, coordinar i estandarditzar les activitats formatives, 
de recerca, de difusió i de bones pràctiques en suport vital i ressuscitació cardiopulmonar 
arreu de Catalunya. Aquesta activitat, d’incidència directa en la promoció i prevenció de la 
salut, es desenvolupa seguint les directrius de l’European Resuscitation Council, organisme 
al qual el CCR està vinculat. 
 
IV. La Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de 
Balears (en endavant Fundació Acadèmia), es constitueix amb l’objecte de servir a la 
societat radicada en el seu àmbit geogràfic d’actuació tenint en compte sempre el foment de 
les activitats científiques promogudes per la citada Fundació Acadèmia.  
 
Són activitats pròpies de la Fundació Acadèmia: impulsar la recerca en l’àmbit de les 
ciències de la salut; impulsar la millora de la docència; promoure la formació continuada dels 
professionals de la salut així com altres activitats i serveis per aconseguir la seva constant 
millora i reconeixements professionals i personal, tant a nivell científic, cultural, econòmic 
com social i donar suport a totes aquelles activitats científiques, culturals o d’altra classe que 
es relacionin amb les ciències de la salut. 
 
V. Vist la necessitat d’impulsar entre la població general la cultura de l’autoprotecció dins de 
l’àmbit de la salut pública, es considera totalment necessària la col·laboració amb la 
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Fundació Acadèmia i el CCR donat el seu grau d’expertesa en aquest àmbit, i en les 
activitats que realitza dins de la seva escola de salut, que són com les que han de formar 
part d’aquest conveni. 
 
VI. En virtut de les anteriors consideracions,totes tres institucions estan interessades en 
signar pel 2015 un conveni de col·laboració a tres bandes entre la Diputació de Barcelona, 
la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i 
Consell Català de Ressuscitació, per tal de fomentar la cultura de l’autoprotecció dins de 
l’àmbit de la salut pública mitjançant la difusió, la informació i la sensibilització de la 
població, que ha de prendre consciència de l’important paper que juga en poder intervenir 
de manera correcta en situacions d’emergència a l’espera de l’arribada dels serveis 
professionals. 
 
VII. Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei 
26/2010 (articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
VIII. Atès que hi ha crèdit hàbil i suficient a l’aplicació corresponen del vigent pressupost del 
Servei de Salut Pública pel 2015 per tal de fer efectiu el pagament de la despesa prevista 
per aquest any. 
 
IX. Que la minuta del conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern  de 
data..... de 2015. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
L’objecte és l’establiment d’un conveni de col·laboració per al 2015 entre la Diputació de 
Barcelona, la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 
de Balears i el Consell Català de Ressuscitació per fomentar la cultura de l’autoprotecció 
dins de l’àmbit de la salut pública. 
 
Segon.- Actuacions objecte del Conveni 
El Consell Català de Ressuscitació i la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i Balears es comprometen a: 
1. Dissenyar una intervenció per a la informació i sensibilització de la ciutadania en matèria 

de cultura de l’autoprotecció que inclourà informació sobre: què és l’autoprotecció, 
quines són les urgències i emergències més freqüents (accidents, lipotímies, aturades 
cardiorespiratòries, la mort sobtada...), què és la cadena de supervivència (Suport Vital 
Bàsic (SVB), SVB + DEA (desfibril·lador extern automatitzat), SV Immediat, SV Avançat), 
la importància del 112. Amb demostració pràctica de com es fa el SVB i la desfibril·lació. 

2. Fer arribar aquesta informació dins de l’àmbit d’intervenció territorial de la Diputació de 
Barcelona, amb intervencions informatives i de sensibilització estructurades de tal forma 
que es pugui garantir que la informació arribi de manera adequada les persones que 
assisteixen aquestes intervencions. 

3. Aportar tot el material necessari per poder dur a terme la part demostrativa de les 
intervencions d’informació i sensibilització en matèria de cultura de l’autoprotecció dins 
de l’àmbit de la salut pública. 

4. Cercar i aportar els ponents per a les intervencions d’informació i sensibilització. 
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5. Coordinar el lloc, dia i hora de realització de les intervencions d’informació i 
sensibilització amb els ens locals que el Servei de Salut Pública de la Diputació de 
Barcelona li faciliti. 

6. La Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques es compromet a traslladar l’aportació 
econòmica de 200.000 € (dos-cents mil euros), al Consell Català de Ressuscitació, per 
sufragar una part de les intervencions que són objecte del present conveni. 

 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
1. Fer difusió d’aquestes intervencions als ens locals mitjançant informacions 

personalitzades (flyers, cartes del diputat, etc.), a través del web, la comunitat virtual i el 
butlletí del Servei de Salut Pública. 

2. Gestionar el gran volum d’informació i difusió que caldrà portar a terme per tal de facilitar 
a la Fundació Acadèmia i al CCR sobre els ens sol·licitants perquè els primers puguin 
organitzar i coordinar les intervencions. 

3. Donat el gran volum d’intervencions que caldrà realitzar per a tota la demarcació 
territorial de Barcelona, a efectes de que la cultura d’autoprotecció en matèria de salut 
pública pugui arribar al màxim nombre de persones, i que aquestes intervencions siguin 
realment efectives en el territori, la Diputació de Barcelona assumirà una part dels costos 
derivats d’aquest conveni mitjançant una aportació econòmica d’un màxim de 200.000 € 
(dos-cents mil euros), per cobrir part de les despeses derivades de la realització 
d’aquestes intervencions. 

4. Per tal de portar a terme una millor gestió i control de la mencionada aportació, aquesta, 
es distribuirà de forma quadrimestral de la següent manera: 
- Un primer pagament per un import que reculli les actuacions realitzades el primer 

quadrimestre de l’any (fins a 30 d’abril). 
- Un segon pagament per un import que reculli les actuacions realitzades el segon 

quadrimestre de l’any (fins a 31 d’agost). 
- Un tercer pagament per un import que reculli les actuacions realitzades el tercer 

quadrimestre de l’any (fins a 31 de desembre). 
 

Tota aquesta aportació anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/48901, 
del vigent pressupost d’aquest Servei de Salut Pública.  
 
Aquest import s’abonarà a la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de Balears. 
 
Tercer.- Comissió mixta de seguiment i avaluació 
Es constituirà una Comissió mixta de seguiment i avaluació formada com a mínim per un 
representant de cadascuna de les tres entitats, per tal de vetllar i avaluar el compliment dels 
compromisos objectes del conveni.  
 
Aquesta Comissió, es reunirà tantes vegades com sigui necessari per garantir el bon 
compliment dels compromisos del conveni. 
 
Quart.- Execució de les activitats, forma de verifi car l’adequada aplicació del fons 
econòmic aportat i termini per a portar-les a terme  
Les activitats pactades tindran de termini per a ser executades fins al  31 de desembre de 
2015. 
 
Conforme a la base 35 apartat 3 de les Bases d’execució per a l’aplicació del Pressupost 
General de la Diputació de 2015, entre les obligacions de les parts, es preveurà la verificació 
del compliment dels objectius de col·laboració previstos en el conveni així com l’adequada 
aplicació dels fons econòmics per a la seva consecució. 
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Aquesta verificació es portarà a terme mitjançant un informe quadrimestral emès i signat 
pels representats de les tres parts a la Comissió de seguiment, on s’indicarà l’assoliment 
dels compromisos previstos i en els següents terminis: 
- Primer quadrimestre  
Aquest informe s’haurà de presentar abans del 31 de maig de 2015.  
- Segon quadrimestre  
Aquest informe s’haurà de presentar abans del 30 de setembre de 2015.  
- Tercer quadrimestre  
Aquest informe s’haurà de presentar abans del 29 de febrer de 2016. 

 
El pagament de l’esmentada aportació es farà efectiu a la Fundació Privada Acadèmia de 
Ciències Mediques i de la Salut de Catalunya i de Balears si tota aquesta documentació és 
conforme a l’establert a la base 35 apartat 3 de les Bases d’execució per a l’aplicació del 
Pressupost General de la Diputació de Barcelona de 2015. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni abastarà des de la seva signatura fins a la total justificació 
amb les aportacions efectuades per la Diputació de Barcelona, es a dir,fins al 29 de febrer 
de 2016.  
 
Aquest conveni es podrà prorrogar de forma expressa i per mutu acord de les tres parts. En 
cas de pròrroga i per mutu acord, les parts podran renovar o introduir les modificacions als 
pactes que es considerin adients en el conveni. 
 
Sisè.-  Causes d’extinció 
Seran, a més de l’establerta en el punt anterior, causes d'extinció del present conveni: 
a)  Mutu acord de les parts. 
b)  Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes. 
c)  Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a les altres, amb un mes 

d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni.  
 

Setè.-  Difusió de les activitats conveniades i con fidencialitat de la informació 
Totes tres entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la signatura 
d’aquest conveni en la qual hi podran incloure: títol, contingut i termini de realització. 
 
Tota la informació rebuda o emesa per les parts, en relació amb les dades que es derivin de 
l’execució d’aquest conveni tindrà caràcter confidencial i no podrà ser revelada a tercers 
sense el previ consentiment de l’altra part. 
 
Vuitè.- Règim Jurídic, resolució de controvèrsies i  responsabilitats. 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint-se per a la seva interpretació i 
desenvolupament per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic 
administratiu. 
 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat 
en el si de la Comissió mixta de seguiment i avaluació. 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser 
resoltes per la Comissió mixta de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció 
contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona. 
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La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest acord, correspon, amb independència de l’obligat al 
pagament, a l’ens executor material de les actuacions.  
 
Novè.- Protecció de dades personals 
Totes les parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes 
a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció 
de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre, així com a implementar les 
mesures tècniques i organitzatives que resultin necessàries per tal de garantir la seguretat 
de les dades d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es 
puguin contenir dades de caràcter personal. 
 
En qualsevol cas, les parts no podran accedir als documents, arxius, sistemes i suports que 
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa dels respectius òrgans 
competents. En el cas que el personal vinculat a les parts tingués accés, directe o indirecte, 
a dades o informacions de caràcter personal, se’ls exigirà el compliment del deure de secret 
respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de les activitats. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per triplicat 
i a un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen”. 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una aportació màxima de 200.000 € (dos-cents 
mil euros), a que ascendeixen part dels compromisos previstos en el present conveni i 
que aniran amb càrrec de l’aplicació pressupostària G/60401/31100/48901 del 
pressupost de l’exercici 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- ESTABLIR que una vegada sufragada l’aportació econòmica per part de la 
Diputació de Barcelona a la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i de Balears, aquesta es compromet a traslladar els 200.000 € 
(dos-cents mil euros), al Consell Català de Ressuscitació en compliment dels 
compromisos establerts al pacte SEGON del conveni de col·laboració. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Fundació Privada Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, i al Consell Català de Ressuscitació 
per al seu coneixement i efectes. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
A.L.M., en resolució de l’expedient núm. 2014/8959. - La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 31/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. A.L.M. de data 31 d’octubre de 2014 en el qual es sol·licita 
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autorització  per a la realització d’obres de construcció d'un pou d'aigua per ús 
domèstic, a la carretera BV-5111 al PK XXXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Iscle de Vallalta (expedient núm. 2014/8959). 
 
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data 
25/11/15, notificat en forma en data 1/12/2014 es va requerir l'interessat a fi que 
esmenés la sol·licitud. 
  
En data 5/12/2014 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona la 
documentació requerida. 
 
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 pel Sr. A.L.M., en data 31 d’octubre 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'expresse n a continuació:   
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- El pou restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general o 

l’establerta pel planejament vigent. 
 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- Les aigües pluvials recollides per l’ instal·lació, no es podran abocar ni al paviment de 

la carretera ni a les voreres o vorals. 
 

- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 
obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 

 

- No es autoritzable la construcció davant de la línia d'edificació. 
 

Condicions generals 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 A.L.M., autorització d’obres de Construcció d'un 
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pou d'aigua per ús domèstic , a la carretera BV-5111 al PK XXXX, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Sant Iscle de Vallalta (expedient núm. 2014/8959), 
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 al Sr. A.L.M., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Tiana, en resolució de l’expedient núm. 2014/8962.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 31/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Tiana de data 30 d'octubre de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d'urbanització de la connexió del 
Passeig de la Vilesa - Avinguda Isaac  Albèniz, a la carretera BV-5008 del PK 2+600 al 
PK 2+760, ambdós marges, tram urbà i travessera, al terme municipal de Tiana 
(expedient núm. 2014/8962). 
 
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 Tiana en data 30 d'octubre de 2014 i 
d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expresse n a continuació:   
 
- Qualsevol accés d’obres a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- Durant les obres d’enderroc, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà 

per sobre de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega de qualsevol 
element, materials o eines, es realitzarà sense afectar a la calçada de la carretera i al 
trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar expressament autoritzat. 

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

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
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- Les aigües pluvials procedents de les finques adjacents i del nou vial no es podran 
abocar ni al paviment de la carretera ni a les voreres o vorals de la mateixa. 

 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes, a obres de drenatge o a 

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

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la 
normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la carretera i de tots el s seus 

elements funcionals. 
 
- 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 a les cruïlles del nou vial i la carretera BV-5008 per 

a la regulació del trànsit seran de nivell II i compliran amb el que disposa la norma 
8.1-IC, senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 

 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles. Es mantindrà una separació mínima 
respecte de l’ aresta exterior de la calçada de la carretera de 0,5 metres. 

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

d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 

En quan al nou vial i per tal que una vegada urbanitzat es pugui realitzar qualsevol 
traspàs de titularitat de trams de la carretera BV-5008, s’haurà de complir: 
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-  No son autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho 
són els encreuaments necessaris. Tots els paral·lelisme de les xarxes de serveis 
hauran d’ anar fora de la calçada en el trams objecte de traspàs. Així mateix, no hi 
haurà cap pou o arqueta de registre a en aquest tram de calçada. 

 
- Les rases dels encreuaments subterranis de calçada seran perpendiculars a l'eix de 

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

 
- Els titulars de les xarxes estaran obligats a mantenir les conduccions en perfecte 

estat de conservació. 
 
- Els tram de vials objecte de traspàs hauran de disposar un ferm que compleixi amb 

allò que estableix la norma 6.1.I.C. En general s’ haurà de complir amb allò que 
estableixen les diferents instruccions de carreteres. 

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

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

 

  Condicions generals 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès 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 Tiana, autorització d’obres  
d'urbanització de la connexió del Passeig de la Vilesa - Avinguda Isaac  Albèniz, a la 
carretera BV-5008 del PK 2+600 al PK 2+760, ambdós marges, tram urbà i travessera, 
al terme municipal de Tiana (expedient núm. 2014/8962), 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 Tiana, amb domicili a 
efectes de notificacions a Tiana (08391), Pl. Vila, 1, amb indicació dels recursos 
procedents. 
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18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament del Montseny, en resolució de l’expedi ent núm. 2014/9672.-  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 10/11/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Montseny de data 31 d'octubre de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BV-5114, tram no urbà, al 
terme municipal de Montseny les obres següents: 
 

• Ocupació temporal d'una part de l'aparcament de les Ferreres, del PK 26+500 
al PK 26+547, marge dret. 

• Arranjament i pavimentació del camí de connexió, del PK 28+000 al PK 
28+218, marge esquerre. 

 
En data 04/02/2015 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 Montseny en data 31 d'octubre 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:   
 
- Es disposarà de la corresponent autorització per part de la direcció del parc del 

Montseny , per l’ocupació temporal del aparcament de les Ferreres. 
 
- Es senyalitzarà l’accés del aparcament de les Ferreres durant l’ús provisional amb 

senyalització TP-50 amb una S-860 ( sortida de camions ), TR-301 amb limitació de 
velocitat de 30 quilòmetres / hora, TR-305 i les corresponents TR-500. 

 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la 
normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 
 
- Les parts de la calçada de la carretera BV-5114 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. 
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- 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 
 
  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. 
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

- 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 
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 Montseny, autorització per a 
realitzar, a la carretera BV-5114, tram no urbà, al terme municipal de Montseny les 
obres següents: 
 

• Ocupació temporal d'una part de l'aparcament de les Ferreres, del PK 26+500 
al PK 26+547, marge dret. 

• Arranjament i pavimentació del camí de connexió, del PK 28+000 al PK 
28+218, marge esquerre. 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
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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 Montseny, amb domicili a 
efectes de notificacions a Montseny (08460), Plaça de la Vila,11, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Polinyà, en resolució de l’expedien t núm. 2014/10296.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 09/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Polinyà de data 02 de desembre de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal.lació de rètol 
informatiu, a la carretera BV-1421 al PK 1+080, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Polinyà (expedient núm. 2014/10296). 
 
En data 04/02/2015 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 Polinyà en data 02 de desembre de 
2014 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents  del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- El rètol s’haurà de situar en sòl urbà. 
 No es autoritzable aquesta tipologia de rètol en sòl no urbà si no es compleixen les 

prescripcions de la norma 8.1-IC sobre senyalització vertical del Ministerio de 
Fomento. 

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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. 

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès 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. 
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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 Polinyà, autorització d’obres 
d’instal.lació de rètol informatiu, a la carretera BV-1421 al PK 1+080, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Polinyà (expedient núm. 2014/10296), 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 Polinyà, amb domicili a 
efectes de notificacions a Polinyà (08213), Plaça de la Vila, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Gualba, en resolució de l’expedient  núm. 2014/10299.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 09/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Gualba de data 01 de desembre de 2014 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'un camp de 
futbol a Can Pahissa, a la carretera BV-5115 al PK 3+584, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Gualba (expedient núm. 2014/10299). 
 
En data 10/02/2015 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 Gualba en data 01 de desembre de 
2014 i d’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
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novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:   
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general 

o l’establerta pel planejament vigent. 
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de 

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

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

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

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

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

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
- No es autoritzable la construcció davant de la línia d'edificació. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 
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 Gualba, autorització d’obres de 
construcció d'un camp de futbol a Can Pahissa, a la carretera BV-5115 al PK 3+584, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gualba (expedient núm. 
2014/10299), 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. 
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Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Gualba, amb domicili a 
efectes de notificacions a Gualba (08474), Pg. Montseny, 13, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolu ció de l’expedient núm. 
2015/99.- 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 14/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de data 30 de 
desembre de 2014 en el qual es sol·licita autorització per a la realització obres 
d’instal·lació de cartells informatius eventuals per obres, a la carretera BP-5107, als PK 
45+990, 46+122 i 46+225, marge dret, tram urbà i urbà (travessera) i als PK 46+225, 
46+324 i 46+495, marge esquerre, tram urbà i urbà (travessera) i al PK 46+668, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor (expedient 
núm. 2015/99) 

 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en data 30 
de desembre de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents, del 
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 
293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de 
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitza r complint les condicions que 
s'expressen a continuació:   
 
- Els rètols aniran independents de la senyalització pròpia de la carretera i en cap 

moment destorbaran la visibilitat de la mateixa. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

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

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

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

 
  Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès 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 Antoni de Vilamajor, 
autorització per a realitzar obres d’instal·lació de cartells informatius eventuals per 
obres, a la carretera BP-5107, als PK 45+990, 46+122 i 46+225, marge dret, tram urbà 
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i urbà (travessera) i als PK 46+225, 46+324 i 46+495, marge esquerre, tram urbà i 
urbà (travessera) i al PK 46+668, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Antoni de Vilamajor (expedient núm. 2015/99), 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 Antoni de Vilamajor, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Antoni de Vilamajor (08459), Plaça 
Montseny, 5, amb indicació dels recursos procedents. 
 

22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en resolució de l’ expedient núm. 2015/420.-  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 05/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, de data 23 de desembre de 
2014, en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera B-
603, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar (expedient núm. 
2015/420) de: 
 
• Reforma del pavelló esportiu municipal, del PK 0+185 al PK 0+285. 
• Obres d'urbanització i adequació de la zona exterior del pavelló esportiu municipal, 

del PK 0+204 al PK 0+250. 
  
En data 10/02/2015 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 Pol de Mar en data 23 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:   
 
Obres d'urbanització 
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la 
normativa vigent de senyalització d’obres. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres i de 

tots els elements funcionals de la carretera. 
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- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que, 

com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de 
perill. 

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

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
  Condicions generals 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 
carretera ho són a títol de precari. 

 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès 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 Pol de Mar, autorització 
d’obres de Obres de reforma del pavelló esportiu municipal, d’obres a la carretera B-
603, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar (expedient núm. 
2015/420) de: 
 
• Reforma del pavelló esportiu municipal, del PK 0+185 al PK 0+285. 
• Obres d'urbanització i adequació de la zona exterior del pavelló esportiu municipal, 

del PK 0+204 al PK 0+250. 
 
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. 
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Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Pol de Mar (08395), Plaça de la Vila, s/n, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
J.O.S., en resolució de l’expedient núm. 2015/679.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 20/01/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de J.O.S. de data 14 de gener de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització  per a la realització d’obres de Condicionament d'accés existent, a la 
carretera BV-5213 del PK XXXX al PK XXXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Tavèrnoles (expedient núm. 2015/679). 
 
En data 06/02/2015 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 J.O.S. en data 14 de gener de 2015 i d’acord amb el 
que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expresse n a continuació:   
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

 
- El condicionament de l’accés es realitzarà segons croquis presentat. 
 
- El tub previst com a  continuació de la cuneta sota l’accés, serà de diàmetre més 

gran que el tub existent, mínim de 40cm. 
 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

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

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 
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- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 

- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 

- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 
carretera superior a la distància mínima de parada. 

 

- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el 
paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la 

calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
  Condicions generals 
 

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

 

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

 

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

 

- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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- 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. 
 
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 J.O.S., autorització d’obres de condicionament 
d'accés existent, a la carretera BV-5213 del PK XXXX al PK XXXX, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Tavèrnoles (expedient núm. 2015/679), 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 J.O.S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
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24.- Dictamen que proposa la denegació d’una autori tzació d’obres a favor de la 
Sra. À.S.T. en resolució de l’expedient núm. 2014/6 776.- 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 19/08/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. À.S.T. de data 18 d'agost de 2014 en el qual es sol·licita 
autorització  per a la realització d’obres de rehabilitació d'edificació, a la carretera BP-
2126, punt quilomètric XXXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Font-rubí (expedient núm. 2014/6776). 
 
En data 04/02/2015 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 A.S.T. de data 18 d'agost de 2014 i d’acord amb el 
que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autoritzac ió sol·licitada pels 
motius que s'expressen a continuació:  
 
� La sol.licitud d’autorització correspon a les obres de rehabilitació d’un magatzem 

agrícola existent. 
 
� Segons d’indica es necessaria la rehabilitació integral i actuar en tots els elements 

estructurals i constructius per assegurar l’estabilitat del conjunt. 
Es preveu la construcció de nous murs de càrrega degudament fonamentats i el 
cèrcols perimetrals necessaris per garantir-ne l’estabilitat. Així mateix, s’haurà de 
construir una nova coberta recolzada sobre un forjat unidireccional. 

 
� Aquestes modificacions tècniques suposen la reconstrucció de l’edificació objecte 

d’aquesta autorització. 
 
� Les actuacions previstes es troben a 16 m de l’aresta exterior de la calçada de la 

carretera afectada, per tant, a menys dels 25 m que es defineixen com a distància 
a la línia d’edificació en sòl no urbà, tal i com s’especifica a l’article 30 de la llei 
7/1993 de 30 de setembre, de carreteres de la Generalitat de Catalunya.” 

 
Atès el que disposa l’article 84 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres: 
 
“Obres de consolidació 
 
Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar 
obres de consolidació d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de 
volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i 
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin 
compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes 
obres comportin no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris.” 
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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.-  DENEGAR l’autorització d’obres de rehabilitació d'edificació a la carretera 
BP-2126, punt quilomètric XXXX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Font-rubí, sol·licitada per  À.S.T.,  (expedient número 2014/6776). 
 
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a la Sra. À.S.T., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territori al 
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar el conveni 
de col·laboració amb la Fundació Bancària “La Caixa ”, per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació de la biodiversitat als  espais naturals gestionats 
per la Diputació de Barcelona, per un import d’1.40 0.000 € (un milió quatre-cents 
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: 
 
La Diputació de Barcelona gestiona una Xarxa de Parcs Naturals formada pel Parc 
Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del 
Montnegre i el Corredor, Parc del Garraf, Parc del Castell de Montesquiu, Parc 
d’Olèrdola, Parc del Foix, Parc de la Serralada de Marina, Parc Agrari del Baix 
Llobregat i Parc de Collserola, el conjunt de la qual abasta una superfície de 100.625 
hectàrees. 
 
L’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de Parcs 
Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació dels 
valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús 
públic ordenat.  
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Dins la seva tasca de preservació dels valors naturals i paisatgístics d’aquestes zones, 
i per tal d’assolir uns sistemes més valuosos i estables ecològicament davant de les 
pressions i agressions externes a què puguin estar sotmesos, la Diputació de 
Barcelona du a terme la planificació i la gestió activa dels espais que gestiona, els 
quals estan inclosos a la Xarxa Natura 2000 o altres xarxes ecològiques de protecció o 
figures similars. 

 
Fundació Bancària “la Caixa” busca la millora de la qualitat de vida dels ciutadans 
mitjançant el desenvolupament social, cultural i ambiental amb la finalitat d’aconseguir 
un desenvolupament humà sostenible i, amb aquest objectiu, desenvolupa un gran 
nombre de programes mediambientals i socials dirigits a la conservació i millora de 
l’entorn natural, i també a la promoció de la integració social dels col·lectius de 
persones desfavorides. 

 
Els programes de Fundació Bancària “la Caixa” contemplen el desenvolupament de les 
seves actuacions mitjançant la col·laboració amb entitats tant privades com públiques. 
 
Atesa l’existència d’objectius coincidents, entre d’altres, la preservació dels valors 
naturals i paisatgístics, la conservació del medi ambient, el desenvolupament 
socieconòmic sostenible i de conservació i respecte al patrimoni natural, la Diputació 
de Barcelona i la Fundació Bancària “la Caixa” estan interessats en establir un conveni 
que reguli aquesta mútua cooperació. 
 
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. 
 
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).  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

113/127 

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

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre la Fundació Bancària 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa” i la Diputació de Barcelona, per al 
desenvolupament d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona, d’acord amb la minuta de conveni que es 
transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BAR CELONA I LA 
FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA”, PER AL DESENVOLUPAMEN T D'ACTUACIONS 
DE CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT ALS ESPAIS NATUR ALS GESTIONATS 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA , representada pel diputat delegat d’Espais 
Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i 
Fargas, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2015, 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). 
 
I l’altra banda, la FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, “LA CAIXA” , representada en aquest acte pel seu Director General, el Sr. 
Jaume Giró Ribas, major d'edat i amb DNI XXXXXXXXX, (en endavant, Fundació Bancària 
“la Caixa”), entitat amb CIF XXXXXXX i domicili a XXXX. 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que la Diputació de Barcelona gestiona una Xarxa de Parcs Naturals formada pel 

Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del 
Montnegre i el Corredor, Parc del Garraf, Parc del Castell de Montesquiu, Parc 
d’Olèrdola, Parc del Foix, Parc de la Serralada de Marina, Parc  Agrari del Baix 
Llobregat i Parc de Collserola, el conjunt de la qual abasta una superfície de 100.625 
hectàrees. 

 
II. Que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de Parcs 

Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació dels 
valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús 
públic ordenat.  

 
III. Que dins la seva tasca de preservació dels valors naturals i paisatgístics d’aquestes 

zones, i per tal d’assolir uns sistemes més valuosos i estables ecològicament davant 
de les pressions i agressions externes a què puguin estar sotmesos, la Diputació de 
Barcelona du a terme la planificació i la gestió activa dels espais que gestiona, els 
quals estan inclosos a la Xarxa Natura 2000 o altres xarxes ecològiques de protecció 
o figures similars. 
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IV. Que Fundació Bancària “la Caixa” busca la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans mitjançant el desenvolupament social, cultural i ambiental amb la finalitat 
d’aconseguir un desenvolupament humà sostenible i, amb aquest objectiu, 
desenvolupa un gran nombre de programes mediambientals i socials dirigits a la 
conservació i millora de l’entorn natural, i també a la promoció de la integració social 
dels col·lectius de persones desfavorides. 

 
V. Que els programes de Fundació Bancària “la Caixa” contemplen el desenvolupament 

de les seves actuacions mitjançant la col·laboració amb entitats tant privades com 
públiques. 

 
VI. Que la present minuta del conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona en sessió ordinària del dia xxxxxx. 
 
En virtut del que precedeix, i atesa l’existència d’objectius coincidents i l’interès recíproc 
entre la Diputació de Barcelona i Fundació Bancària “la Caixa” en matèria de conservació 
del medi ambient, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen el present conveni que es regirà pels següents: 
 

P A C T E S 
 
PRIMER. OBJECTE  
 
Aquest conveni té per objecte establir les condicions per a la cooperació en el 
desenvolupament i l’execució d’actuacions per a la protecció, promoció, conservació i 
millora del medi ambient gestionades per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de 
garantir-ne l’estabilitat i maduresa, mitjançant la millora de l’estat de conservació i la 
reducció de la fragilitat davant de possibles pertorbacions. 
 
A aquest efecte, les parts es comprometen a impulsar actuacions mediambientals als espais 
naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON. OBJECTIUS ESPECÍFICS  
 
Els objectius específics de les actuacions que s’acordaran són els següents: 

 
a. Desenvolupar actuacions per a la conservació, defensa i promoció del medi ambient en 

l’àmbit territorial de la província de Barcelona. 
 
b. Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s’incideixi 

positivament en els aspectes de la conservació, l’ús públic i la revitalització 
socioeconòmica. 

 
c. Afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social. 

 
d. Elaborar els materials tècnics necessaris per contribuir al desenvolupament del conveni. 
 
e. Donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat dels espais naturals gestionats per 

la Diputació de Barcelona. 
 
f. Divulgar els resultats dels projectes i actuacions desenvolupats en el marc d’aquest 

conveni. 
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TERCER. ACTUACIONS OBJECTE DEL CONVENI  
 
A partir dels objectius plantejats, les parts acorden executar les actuacions següents en 
l’àmbit territorial de la província de Barcelona: 

 
a. Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis. 
 
b. Manteniment d’hàbitats d’interès. 
 
c. Millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera. 
 
d. Restauració d’àrees degradades. 
 
e. Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat. 

 
f. Reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local. 
 
g. Foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació. 
 
h. Potenciació de les actuacions que ajudin a reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i 

d’altres actuacions que redundin en benefici de l’eficiència energètica. 
 
i. Implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables en les 

actuacions dutes a terme, per tal de contribuir, així, al desenvolupament i implantació 
d’aquestes energies. 

 
QUART. COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
Correspon a la Diputació de Barcelona gestionar i executar les actuacions que integrin els 
programes de treball que s’aprovin (contemplats en el pacte sisè del present conveni) i, en 
el cas d'execució indirecta, vetllar pel correcte desenvolupament de les actuacions que 
executin tercers. 
 
La Diputació de Barcelona assumeix el compliment de tots els tràmits necessaris per al 
desenvolupament de cada programa de treball, les autoritzacions i informes preceptius, els 
procediments derivats de la legislació ambiental i del patrimoni cultural, l’obtenció de la 
plena disponibilitat dels terrenys o altres béns particulars que puguin ser necessaris i la 
disposició dels mitjans tècnics i humans necessaris per a l’execució de les accions que són 
objecte d’aquest conveni. 
 
En relació amb les actuacions de conservació i millora del medi ambient, es donarà prioritat 
a l’ocupació de col·lectius de persones socialment desfavorides en situació o amb risc 
d’exclusió social, preferentment col·lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes, immigrants i 
dones en situació extrema, d’acord amb la normativa contractual vigent. Per fer-ho, es tindrà 
en compte de manera especial el programa “Incorpora” de la Fundació Bancària “la Caixa”, 
que té per objecte facilitar l’accés al món laboral de col·lectius particularment fràgils 
(persones en situació o amb risc d’exclusió social i persones amb discapacitat) i que disposa 
d’una àmplia xarxa d’empreses participants i entitats adherides al programa. 
 
CINQUÈ. COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAI XA” 
 
Fundació Bancària “la Caixa” aportarà a la Diputació de Barcelona la dotació pressupostària 
per a l’execució del programa de treball, d’acord amb el que s’estableix en el pacte sisè del 
present conveni. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

116/127 

SISÈ. PROGRAMA DE TREBALL: APROVACIÓ, SEGUIMENT I J USTIFICACIÓ 
 
Les actuacions concretes que es duran a terme en virtut d’aquest conveni es concretaran en 
programes de treball que tindran una durada anual cadascun i que, a proposta de la 
Diputació de Barcelona, s’aprovaran a la Comissió de Seguiment paritària que s’especifica 
en el pacte vuitè del present conveni. 
 
Per a l’aprovació, el seguiment i la justificació de les actuacions que integraran cada 
programa de treball, se seguirà el procediment següent: 
 
1.- Aprovació del programa de treball 
 
La Diputació de Barcelona presentarà als membres de la Comissió de Seguiment, abans de 
la primera reunió d’aquest òrgan, les propostes d’actuacions que integraran el programa de 
treball per a cada període anual, mitjançant una fitxa descriptiva, per tal que els membres de 
la Comissió les puguin avaluar i sigui possible valorar-les a la primera reunió de l’òrgan 
esmentat. 
 
La fitxa descriptiva de les propostes d’actuacions haurà de contenir la informació següent: 

 
a. Memòria descriptiva de les propostes, pressupost estimat i calendari d’execució estimat. 
b. Indicació dels col·lectius de persones socialment desfavorides, en situació o amb risc 

d’exclusió social, que puguin participar en les actuacions proposades. 
c. Reportatge fotogràfic de la zona on s’executarà cada actuació. 
d. Definició d’indicadors d’avaluació (hectàrees tractades, nombre i tipus d’arbres plantats, 

tones de CO2 absorbides o que s’hagin deixat d’emetre gràcies al projecte executat, 
etc.). 

 
2.- Seguiment dels projectes realitzats dins de cad a programa de treball 
 
La Diputació de Barcelona haurà de facilitar a la Comissió de Seguiment, amb una 
periodicitat semestral com a mínim i d’acord amb el calendari i les indicacions que la 
Comissió li hagi subministrat, les dades i la documentació necessàries perquè la Comissió 
pugui avaluar a les seves reunions l’evolució dels projectes en curs. 
 
Tota la documentació que s’hagi de fer arribar a la Comissió de Seguiment s’haurà de 
remetre als seus membres per correu electrònic o, si no, en un suport digital per correu 
certificat o missatger. 
 
3.- Justificació dels projectes realitzats en cada programa de treball 
 
Per tal de justificar la realització dels projectes continguts al programa de treball 
corresponent, un cop realitzats (completament o per fases, si es tracta de projectes 
complexos), caldrà aportar a la Comissió de Seguiment la documentació següent: 

 
a. Memòria descriptiva de cada projecte amb fotografies de les actuacions realitzades. 
b. Certificat de la Diputació de Barcelona pel que fa a la correcta execució dels treballs 

realitzats. Per tal de justificar les despeses realitzades, la Diputació de Barcelona haurà 
de presentar, mitjançant certificat emès per la Intervenció General de la Corporació, una 
relació de les factures i altres documents de naturalesa anàloga, fent constar: Nom i NIF 
del proveïdor/creditor, objecte, data i núm. factura, núm. d’operació comptable o núm. de 
bestreta, percentatge d’execució sobre el pressupost i import facturat.  

c. Escrit de la Diputació de Barcelona en què se sol·liciti el pagament dels treballs realitzats, 
un cop deduïda la bestreta. 
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SETÈ. FINANÇAMENT I FORMA DE PAGAMENT  
 
L'aportació de la Fundació Bancària “la Caixa” per dur a terme les actuacions previstes en 
aquest conveni, d’acord amb els pactes segon i tercer del present conveni, és d’un màxim 
d’1.400.000 € (un milió quatre-cents mil euros), dividits en dues anualitats de 700.000 €, que 
la Fundació Bancària “la Caixa” aportarà a la Diputació de Barcelona en els següents termes 
i condicions: 

 
- Fundació Bancària “la Caixa” farà efectiva, posteriorment a l’aprovació per part de la 

Comissió de Seguiment del programa de treball anual corresponent, una aportació inicial 
equivalent al 50% del cost dels projectes que s’hagin aprovat. 

- L’altre 50% es farà efectiu quan es justifiqui l’execució de les actuacions previstes al 
programa de treball. 

 
El pagament de les aportacions indicades es farà efectiu dins dels seixanta dies següents a 
la recepció per part de Fundació Bancària “la Caixa” del document de sol·licitud de 
pagament corresponent, un cop validat per aquella entitat. 
 
VUITÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Per al seguiment de l’execució i interpretació d’aquest conveni es crearà, des del moment 
de la signatura, una Comissió de Seguiment que tindrà la composició següent: 

 
- Un representant de la Fundació Bancària “la Caixa”. 
- Un representant de la Diputació de Barcelona. 
- Un secretari, amb veu i sense vot, que serà un representant de la Diputació de Barcelona 

i que s’encarregarà de redactar les actes de les reunions de la Comissió de Seguiment. 
 

De comú acord entre ambdues parts, podran assistir a la Comissió de Seguiment, amb veu 
però sense vot, els funcionaris tècnics que, per raó de la matèria, cada part consideri 
necessaris. 
 
La Comissió tindrà com a funcions, a més de totes les que es desprenen del text d’aquest 
conveni: 

 
- Dur a terme el seguiment del compliment del conveni, incloent-hi el seguiment de 

l’execució de les actuacions que s’hi consideren i dels seus efectes econòmics, socials i 
ambientals. 

- Acordar i aprovar el programa de treball, a més de fer el seu seguiment i justificació. 
- Si escau, establir un programa específic d’actuacions a desenvolupar. 
- 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. 
- Definir i aprovar el pla de comunicació que s’estableix en el pacte novè del present 

conveni. 
- Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la 

interpretació o aplicació del conveni, així com altres qüestions que es considerin 
oportunes.  

 
El règim de reunions ordinàries de la Comissió serà d’un mínim de dos cops l’any. A més, la 
Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari a petició de qualsevol de les dues parts 
signants. 
 
L’adopció d’acords per part de la Comissió de Seguiment requerirà el consens de Fundació 
Bancària “la Caixa” i la Diputació de Barcelona. 
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Després de cadascuna de les reunions de la Comissió de Seguiment, s’estendrà l’acta 
corresponent, que s’enviarà a tots els membres assistents a les reunions per tal que hi 
donin la seva conformitat i es pugui procedir a signar-la. 
 
NOVÈ. COMUNICACIÓ, INFORMACIÓ I PUBLICITAT  
 
Ambdues parts consideren que és d’interès difondre els objectius i activitats 
desenvolupats en el marc d’aquest conveni per tal de fomentar el respecte i la 
sensibilització de la societat pel que fa a la conservació i la millora de l’entorn natural i la 
integració social dels col·lectius de persones desfavorides. 
 
Per fer-ho, les parts acordaran de manera conjunta, al si de la Comissió de Seguiment, 
l’elaboració de presentacions davant de la premsa de les actuacions que es duguin a 
terme en el desenvolupament d’aquest conveni. 
 
Les presentacions davant de la premsa de les actuacions que es duguin a terme en el 
desenvolupament d’aquest conveni es faran de manera activa i coordinada entre les dues 
parts signants d’aquest conveni, que hi dedicaran els seus màxims esforços perquè 
tinguin un gran abast. 
 
Ambdues parts signants participaran en termes d’equivalència en els actes de 
presentació, recepció o inauguració derivats d’actuacions considerades en aquest 
conveni, per a la qual cosa es mantindran informats, amb l’antelació suficient a la 
celebració dels actes. 
 
En totes les accions de publicitat, informació o divulgació que es facin en relació amb les 
actuacions objecte d’aquest conveni, serà obligatòria la referència a les institucions 
intervinents d’acord amb les normes d’identitat corporativa respectives. 
 
DESÈ. ACCÉS A INFORMACIÓ  
 
La Diputació de Barcelona autoritza Fundació Bancària “la Caixa”, així com les empreses 
que aquesta entitat pugui contractar amb aquesta finalitat, a verificar el compliment dels 
procediments i mètode de treball acordats mitjançant aquest conveni i el programa de 
treball corresponent, tot comprometent-se a facilitar-los l’accés als locals, a la 
documentació i/o a la informació que calgui. 
 
ONZÈ. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
La Diputació de Barcelona i la Fundació Bancària ”la Caixa” es comprometen a complir la 
normativa vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter personal, i més 
concretament amb la Llei orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament aprovat per RD 1720/2007, 
de 21 de desembre. 
 
DOTZÈ. DURADA DEL CONVENI  
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i tindrà una durada de dos 
anys. El conveni podrà, no obstant, 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.  
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TRETZÈ. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la 
modificació, per part de totes les parts signants del conveni. 
 
CATORZÈ. INCOMPLIMENT 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc 
a la seva resolució.  
 
QUINZÈ. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 

 
a) Realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per mutu acord de les parts signants del conveni. 
e) Per incompliment d’algun dels pactes del conveni per part de qualsevol de les parts 

signants (que podrà donar lloc a la denúncia motivada del conveni amb un termini de 
preavís de tres mesos) 

f) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
 

En tots els casos anteriors, s’adoptaran les decisions necessàries per a la liquidació 
adequada del conveni. 
 
La Comissió de Seguiment continuarà en funcions i serà l’encarregada de resoldre les 
qüestions que es poguessin plantejar en relació amb les actuacions en curs o derivades del 
conveni i, també, en el cas que se’n produís l’extinció, fins que no es resolguin les qüestions 
pendents. 
 
Les facultats de resolució que es preveuen aquí s’estableixen sense perjudici del dret de 
cadascuna de les parts de sol·licitar una indemnització pels danys i perjudicis que pugui 
haver ocasionat la part incomplidora. 
 
Les parts volen complir i seguir els termes del conveni segons l’esperit de bona entesa i 
participació que l’han promogut, i es comprometen a intentar resoldre en primera instància 
les divergències que sorgissin segons termes d’equitat”. 
 
SETZÈ. MARC NORMATIU DEL PRESENT CONVENI 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i es subscriu també a 
l’empara del règim jurídic establert a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (disposició addicional cinquena, 
en relació amb els articles 108 a 112). 
 
DISSETÈ. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, 
en el lloc i la data que s’assenyalen”. 
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Segon.- Acceptar l’aportació concedida per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, “La Caixa” per import, de com a màxim, 1.400.000 € (un milió 
quatre-cents mil euros), d’acord amb el pacte setè de la minuta del conveni de 
col·laboració. 
 
Tercer.-  Notificar a la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La 
Caixa”, els presents acords pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, revocar inicialment 
les subvencions atorgades en la convocatòria de l’a ny 2013 per a les activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que ges tiona la Diputació de 
Barcelona, per no justificar l’activitat subvencion ada dins la data de termini, per 
un import total de 21.035,85 € (vint-i-un mil trent a-cinc euros amb vuitanta-cinc 
cèntims).-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer 
i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data  29 
de novembre de 2012, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses 
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a 
les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 13 de juny de 2013, va 
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions a les Explotacions Forestals, 
Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis i Millora d’Habitatges, situades 
en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que d’acord amb la base 20 de les bases reguladores, la subvenció s’havia de 
justificar abans del 30 de juny de 2014, excepte per a les activitats culturals que havien 
de justificar abans del 31 de desembre de 2013.  
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament 
de les subvencions  relacionades, les quals no han presentat, a data d’avui,  la 
justificació de les actuacions realitzades: 
 
Nom  NIF Import  
AULADELL SCP XXXXXXXX 1.274,89 € 
MANEL CERVERA CORTADA XXXXXXXX 2.858,50 € 
CAN CERVERA SCP XXXXXXXX 1.715,10 € 
PERE FABRÉS FORN XXXXXXXX 968,46 € 
FUNDACIÓ JOSEP MARIA FERICGLA XXXXXXXX 4.500,00 € 
SIFILSA SA XXXXXXXX 1.715,10 € 
SALVADOR TERRADAS CAMINS XXXXXXXX 2.858,50 € 
JOSÉ VALERO ARMENGOL XXXXXXXX 1.715,10 € 
JOSEP LLUIS CROUS MAYNOU XXXXXXXX 1.715,10 € 
JOSEP MANEL VERGÉS LLORENS XXXXXXXX 1.715,10 € 
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de 
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) de la 
Refosa 1/2015, 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 13 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, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa al President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva aprovació, a la 
Junta de Govern, els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Revocar inicialment les subvencions relacionades, atorgades en la 
convocatòria de l’any 2013 , per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per no justificar l’activitat 
subvencionada dins la data de termini.  
 
Nom    NIF Import  
 
AULADELL SCP XXXXXXXX 1.274,89 €
MANEL CERVERA CORTADA XXXXXXXX 2.858,50 €
CAN CERVERA SCP XXXXXXXX      1.715,10 €
PERE FABRÉS FORN XXXXXXXX 968,46 €
FUNDACIÓ JOSEP MARIA FERICGLA XXXXXXXX 4.500,00 €
SIFILSA SA XXXXXXXX 1.715,10 €
SALVADOR TERRADAS CAMINS XXXXXXXX 2.858,50 €
JOSÉ VALERO ARMENGOL  XXXXXXXX 1.715,10 €
JOSEP LLUIS CROUS MAYNOU XXXXXXXX 1.715,10 €
JOSEP MANEL VERGÉS LLORENS XXXXXXXX 1.715,10 €

 
Segon.-  No realitzar les operacions comptables  d’ajustaments, atès que no s’han 
d’incorporar com a romanents al pressupost de l’any 2015.  
 
Tercer.-  Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als  interessats per a que presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva.   
 
Quart.-  Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes 
escaients.  
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
regularització del Programa anual per a l’any 2011 amb l’Associació de 
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Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per im port de 2.320,71 € (dos mil 
tres-cents vint euros amb setanta-un cèntim).-  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 desembre 2010, la Junta de Govern aprovà el dictamen que 
proposava aprovar el Programa anual amb l’Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat, per a l’any 2011.  
 
Atès que en el punt setè del Programa Anual, s’estipula que es pagarà a la seva 
signatura 46.391,69 € (quaranta-sis mil tres-cents noranta-un euros amb seixanta-nou 
cèntims) corresponents a les despeses de: 
 
- Contractació del capatàs de l’Associació, incloent les despeses i els corresponents 

plans de riscos laborals 
- Rènting del vehicle 

 

Atès que en el mateix punt setè s’indica que aquest import s’haurà de justificar als 3 
mesos de finalitzar el Programa Anual, amb les nòmines, TC1, TC2 i factures 
corresponents. 
 

Vist que en data 6 d’abril de 2012, l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat ha justificat un import de 48.712,14 € (quaranta-vuit mil set-cents dotze 
euros amb catorze cèntims) per tant un import superior al concedit. 
 

Atès que l’import justificat és superior a l’import concedit perquè es van generar més 
despeses de les previstes que han comportat un dèficit a l’Associació de Propietaris 
Forestals Entorns de Montserrat per un import de 2.320,71 € (dos mil tres-cents vint 
euros amb setanta-un cèntims). 
 

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. 5/15, 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 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR  l’augment de la despesa per major import justificat de l’aportació 
establerta inicialment i avançada del Programa Anual 2011, atorgat en data de 23 de 
desembre de 2010 a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per 
un import total de 2.320,71 € (dos mil tres-cents vint euros amb setanta-un cèntims), 
de conformitat amb els motius exposats anteriorment. 
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Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR l’augment de la despesa per un import de 
2.320,71 € (dos mil tres-cents vint euros amb setanta-un cèntims), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, que es farà efectiva a l’Associació 
de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat . 
 
Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
regularització del Programa anual per a l’any 2011 (reintegrament) amb 
l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre  i el Corredor, per import de 
1.336,38 € (mil tres-cents trenta-sis euros amb tre nta-vuit cèntims).-  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 desembre de 2010, la Junta de Govern aprovà el dictamen 
que proposava aprovar el Programa anual amb l’Associació de Propietaris Forestals 
del Montnegre i el Corredor, per a l’any 2011.  
 
Atès que en el punt vuitè del Programa Anual, s’estipula que es pagarà a la seva 
signatura 56.274,28 € (cinquanta-sis mil dos-cents setanta-quatre euros amb vint-i-
vuit cèntims) corresponents a les despeses de: 
 
- Contractació de l’enginyer tècnic forestal de l’Associació, incloent les despeses  
- Rènting del vehicle 
 
Atès que en el mateix punt vuitè s’indica que aquest import s’haurà de justificar als 3 
mesos de finalitzar el Programa Anual, amb les nòmines, TC1, TC2, i factures 
corresponents. 
 
Vist que en data 16 de març de 2012, l’Associació de Propietaris Forestals del 
Montnegre i el Corredor ha justificat un import de 54.937,90 € (cinquanta-quatre mil 
nou-cents trenta-set euros amb noranta cèntims) per tant un import inferior al 
concedit. 
 
Atès que l’import justificat és inferior a l’import concedit, l’Associació de Propietaris 
Forestals del Montnegre i el Corredor haurà de reintegrar al fons provincial la seva 
diferència, 1.336,38 € (mil tres-cents trenta-sis euros amb trenta-vuit cèntims). 
 
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. 5/15, 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).  
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR la reducció per menor import justificat de l’aportació establerta 
inicialment i avançada del Programa Anual 2011, atorgat en data de 23 de desembre 
de 2010 a l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor, per un 
import total de 1.336,38 € (mil tres-cents trenta-sis euros trenta-vuit cèntims), de 
conformitat amb els motius exposats anteriorment. 
 

Segon.-  REQUERIR el reintegrament a la l’Associació de Propietaris Forestals del 
Montnegre i el Corredor la quantitat avançada i no justificada de 1.336,38 € (mil tres-
cents trenta-sis euros trenta-vuit cèntims) mitjançant l’ingrés al fons provincial. 
 

Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 

29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
regularització del Programa anual per a l’any 2011 amb l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del Pen edès, per import de 331,93 € 
(tres-cents trenta-un euros amb noranta-tres cèntim s).- 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 desembre 2010, la Junta de Govern aprovà el dictamen que 
proposava aprovar el Programa anual amb l’Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Pre-litoral del Penedès, per a l’any 2011.  
 

Atès que en el punt setè del Programa Anual, s’estipula que es pagarà a la seva 
signatura 46.512,06 € (quaranta-sis mil cinc-cents dotze euros amb sis cèntims) 
corresponents a les despeses de: 
- Contractació del capatàs de l’Associació, incloent les despeses i els corresponents 

plans de riscos laborals 
- Rènting del vehicle 

 

Atès que en el mateix punt setè s’indica que aquest import s’haurà de justificar als 3 
mesos de finalitzar el Programa Anual, amb les nòmines, TC1, TC2 i factures 
corresponents. 
 

Vist que en data 4 d’abril de 2012, l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-
litoral del Penedès ha justificat un import de 46.843,99 € (quaranta-sis mil vuit-cents 
quaranta-tres euros amb noranta-nou cèntims) per tant un import superior al concedit. 
 

Atès que l’import justificat és superior a l’import concedit perquè es van generar més 
despeses de les previstes que han comportat un dèficit a l’Associació de Propietaris 
Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès per un import de 331,93 € (tres-cents 
trenta-un euros amb noranta-tres cèntims). 
 

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 
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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 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR  l’augment de la despesa per major import justificat de l’aportació 
establerta inicialment i avançada del Programa Anual 2011, atorgat en data de 23 de 
desembre de 2010 a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del 
Penedès, per un import total de 331,93 € (tres-cents trenta-un euros amb noranta-tres 
cèntims), de conformitat amb els motius exposats anteriorment. 
 

Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR l’augment de la despesa per un import de 
331,93€ (tres-cents trenta-un euros amb noranta-tres cèntims), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50405/17200/48902, que es farà efectiva a l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès. 
 

Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 

30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
regularització del Programa anual per a l’any 2012 amb l’Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per im port de 345,29 € (tres-cents 
quaranta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims).-  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 26 d’abril de 2012, la Junta de Govern aprovà el dictamen que 
proposava aprovar el Programa anual amb l’Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat, per a l’any 2012.  
 

Atès que en el punt novè del Programa Anual, s’estipula que es pagarà a la seva 
signatura 46.429,58 € (quaranta-sis mil quatre-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-
vuit cèntims) corresponents a les despeses de: 
- Contractació del capatàs de l’Associació, incloent el corresponent pla de riscos 

laborals i les dietes. 
- Rènting d’un vehicle 

 

Atès que en el mateix punt novè s’indica que aquest import s’haurà de justificar als 3 
mesos de finalitzar el Programa Anual, amb les nòmines, TC1, TC2 i factures 
corresponents. 
 

Vist que en data 20 de febrer de 2013, l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat ha justificat un import de 46.774,87 € (quaranta-sis mil set-cents setanta-
quatre euros amb vuitanta-set cèntims) per tant un import superior al concedit. 
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Atès que l’import justificat és superior a l’import concedit perquè es van generar més 
despeses de les previstes que han comportat un dèficit a l’Associació de Propietaris 
Forestals Entorns de Montserrat per un import de 345,29 € (tres-cents quaranta-cinc 
euros amb vint-i-nou cèntims). 
 

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. 5/15, 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 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR  l’augment de la despesa per major import justificat de l’aportació 
establerta inicialment i avançada del Programa Anual 2012, atorgat en data de 26 
d’abril de 2012 a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per un 
import total de 345,29 € (tres-cents quaranta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims), de 
conformitat amb els motius exposats anteriorment. 
 

Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR l’augment de la despesa per un import de 
345,29€ (tres-cents quaranta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, que es farà efectiva a l’Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat . 
 

Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 

31.- Dictamen que proposa, per delegació de la Pres idència, aprovar la 
regularització del Programa anual per a l’any 2012 amb l’Associació de 
Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor, per import de 202,32 € (dos-
cents dos euros amb trenta-dos cèntims).-  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 26 d’abril de 2012, la Junta de Govern aprovà el dictamen que 
proposava aprovar el Programa anual amb l’Associació de Propietaris Forestals 
Montnegre i el Corredor, per a l’any 2012.  
 

Atès que en el punt novè del Programa Anual, s’estipula que es pagarà a la seva 
signatura 54.937,83 € (cinquanta-quatre mil nou-cents trenta-set euros amb vuitanta-
tres cèntims) corresponents a les despeses de: 
- Contractació del capatàs de l’Associació, incloent les despeses i els corresponents 

plans de riscos laborals i les dietes 
- Rènting del vehicle 
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Atès que en el mateix punt novè s’indica que aquest import s’haurà de justificar als 3 
mesos de finalitzar el Programa Anual, amb les nòmines, TC1, TC2 i factures 
corresponents. 
 

Vist que en data 25 de febrer de 2013, l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre 
i el Corredor ha justificat un import de 55.140,15 € (cinquanta-cinc mil cent quaranta 
euros amb quinze cèntims) per tant un import superior al concedit. 
 

Atès que l’import justificat és superior a l’import concedit perquè es van generar més 
despeses de les previstes que han comportat un dèficit a l’Associació de Propietaris 
Forestals Montnegre i el Corredor per un import de 202,32 € (dos-cents dos euros amb 
trenta-dos cèntims). 
 

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. 5/15, 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 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.-  APROVAR  l’augment de la despesa per major import justificat de l’aportació 
establerta inicialment i avançada del Programa Anual 2012, atorgat en data de 26 
d’abril de 2012 a l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor, per un 
import total de 202,32 € (dos-cents dos euros amb trenta-dos cèntims), de conformitat 
amb els motius exposats anteriorment. 
 

Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR l’augment de la despesa per un import de 
202,32€ (dos-cents dos euros amb trenta-dos cèntims), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50405/17200/48902, que es farà efectiva a l’Associació de 
Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor . 
 

Tercer.-  NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 

En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció 
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les      
11 hores i 30 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 


