Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN, EN FUNCIONS,
DEL DIA 28 DE MAIG DE 2015
A la ciutat de Barcelona, el 28 de maig de 2015, a les 11 hores i 15 minuts, es reuneix
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència del
seu president, en funcions, senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència de la
Vicepresidenta primera, en funcions, senyora Mireia Solsona i Garriga, Vicepresidenta
segona, en funcions, senyora Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer, en
funcions, senyor Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, en funcions, senyor
Antoni Fogué i Moya, i amb els diputats i diputades en funcions, amb dret a vot que
s’esmenten a continuació: senyors Carles Rossinyol i Vidal, Joan Carles García i
Cañizares, Jaume Ciurana i Llevadot, Ramon Riera i Bruch, Josep Oliva i Santiveri,
Marc Castells i Berzosa, Joan Puigdollers i Fargas i els diputats i diputades en
funcions, amb veu però sense vot següents: senyors Gerard Ardanuy i Mata, Carles
Combarros i Vilaseca, Andreu Carreras i Puigdelliura, senyors Ramon Castellano
Espinosa, Arnau Funes i Romero i Pere Prat i Boix.
Actua de secretària, la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell.
Excusen la seva absència els diputats, en funcions, senyors Jordi Subirana i Ortells,
Josep Salom i Ges, senyora Mercè Rius i Serra i senyor Josep Llobet Navarro.
Oberta la sessió pel Sr. President, en funcions, 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 14 de maig de 2015.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona dictada pel TSJC, que
desestima el recurs contenciós administratiu núm. 82/2009 interposat per L.T.S. contra
la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d’11 de desembre
de 2008, d’aprovació definitiva del Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge del
Parc del Montseny.
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona dictada pel TSJC, que
desestima el recurs contenciós administratiu núm. 91/2009 interposat per J.L.V.C.
contra la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d’11 de
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desembre de 2008, d’aprovació definitiva del Pla Especial del Medi Natural i del
Paisatge del Parc del Montseny.
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3783/15, de data 30 d’abril, de
compareixença davant el Jutjat Social núm. 10 de Barcelona en el recurs núm.
247/2015 interposat per M.A.I.L. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de
la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mútua 2008,
en reclamació d’incapacitat permanent total derivada d’accident laboral.
Direcció de Relacions Internacionals
5.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una
modificació del pressupost per socis executors del projecte “Assistència tècnica per a
l’elaboració del Pla de Gestió de la Fracció Orgànica dels Residus de Pica mitjançant
el compostatge i la definició de Directrius per a la Gestió de la Fracció Orgànica dels
Residus de la Regió de Tarapacà (PICACOMPOST)” de la Fundació Privada Empresa
i Clima, subvencionat en el marc d’una de les Convocatòries per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014), mitjançant acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10
de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014).
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’acord adoptat
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 26 de febrer de
2015 relatiu a l’aprovació de l’addenda al conveni formalitzat en data 8 de juliol de
2014 entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al finançament de l’anualitat 2014, línia
de reparacions, manteniment i conservació, del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya 2013-2017.
7.- Ratificació del Decret de la Presidència en funcions pel qual s’aprova el conveni
marc entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Consorci
Administració Oberta de Catalunya, l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, les
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l'Associació de Municipis i
Comarques de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya, per col·laborar en
matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern (xarxa de governs
transparents de Catalunya)
Direcció de Serveis de Cooperació Local
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació del
Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, als efectes d’admetre la tramitació electrònica
de la justificació dels ajuts.
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació del
Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la
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prestació adequada de serveis públics locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, als efectes d’admetre la tramitació electrònica de la justificació dels
ajuts.
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació de
les unitats prestadores de diversos recursos del Catàleg de serveis de l’any 2015, del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació de
la concessió definitiva a l’Ajuntament de Carme del Programa complementari de
foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta del
conveni de col·laboració entre Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU,
Ajuntament de Girona, Barcelona Infraestructures Municipals SA, les diputacions de
Barcelona, Lleida i Girona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la contractació de
la creació i desenvolupament de la Fase II del Programari TCQi i per a la regulació de
l’explotació i el manteniment d’aquesta aplicació i deixar sense efecte l’anterior Acord
de la Junta de Govern, de data 12 de març de 2015, sobre aprovació del Conveni de
col·laboració per a la contractació de la creació i desenvolupament de la Fase II del
Programari TCQi.
13-. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència aprovar la convalidació de
l’aprovació del Protocol de Col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de donar
difusió al projecte ApparkB que la Diputació de Barcelona executarà en el marc del
Conveni aprovat per Decret de presidència de data 22 d’abril de 2015.
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
14.- ARENYS DE MAR.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 39.621,69 € (trenta-nou mil sis-cents vint-i-un
euros amb seixanta-nou cèntims), a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2015.
15.- CALELLA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 54.359,18 € (cinquanta-quatre mil tres-cents cinquanta-nou
euros amb divuit cèntims), a l'Ajuntament de Calella a l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2015.
16.- PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 23.049,83 € (vint-i-tres mil
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quaranta-nou euros amb vuitanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2015.
17.- MARTORELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció per import de 33.230,17€ (trenta-tres mil dos-cents trenta euros amb
disset cèntims), a l'Ajuntament de Martorell a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2015.
18.- MOLINS DE REI.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 58.825,08 € (cinquanta-vuit mil vuit-cents vint-icinc euros amb vuit cèntims), a l'Ajuntament de Molins de Rei a l’objecte de subsidiar
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2015.
19.- VILADECANS.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció per import de 168.071,66 € (cent seixanta-vuit mil setanta-un euros
amb seixanta-sis cèntims), a l'Ajuntament de Viladecans a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2015.
20.- SABADELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir
una subvenció per import de 420.562,86 € (quatre-cents vint mil cinc-cents seixantados euros amb vuitanta-sis cèntims), a l'Ajuntament de Sabadell a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2015.
Caixa de Crèdit
21.- CALELLA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Museu turisme”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
22.- GALLIFA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 € (cent mil euros), per a finançar l’actuació local
“Arranjament carrers 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
23.- MARTORELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a
finançar l’actuació local “Obres molí fariner”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
24.- SANT CELONI.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a
finançar l’actuació local “Reforma ateneu”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
25.- TARADELL.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a
finançar l’actuació local “Espai aigua, fase III”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
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26.- TERRASSA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a
finançar l’actuació local “Expropiacions per equipaments c/Extremadura”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
27.- VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc
mil euros), per a finançar l’actuació local “Exprop. finca carrer Clascar”, al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats.
28.- SENTMENAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a
finançar l’actuació local “Inversions 2014”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,
en el sentit de destinar 125.482,27 € (cent vint-i-cinc mil quatre-cents vuitanta-dos
euros amb vint-i-set cèntims), a finançar l’actuació “Inversions 2014, béns mobles”, al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
29.- SENTMENAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 125.482,27 € (cent vint-i-cinc mil quatre-cents
vuitanta-dos euros amb vint-i-set cèntims), per a finançar l’actuació local “Inversions
2014, béns mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, procedent del crèdit
pera”Inversions 2014”.
30.- LA POBLA DE LILLET.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència,
la denegació d’un Crèdit de Caixa.
Intervenció General
31.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la tarifa de preus públics
de l’Institut del Teatre en el sentit d’establir una reducció del 20% del preu de matrícula
del Curs de Postgrau en Moviment i Educació, als estudiants d’altres institucions
universitàries o col·legis professionals que tinguin subscrits acords de col·laboració
amb l’Institut i deixar sense efecte els preus públics de catxet de la Jove Companyia IT
Dansa.
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta tipus de
Conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els ens locals, en l'àmbit del
conveni ASGEL, per a la implantació de la Gestió Digital de la Despesa
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ajut per a
l’actuació 15/X/209218 “Centre de dinamització turística local” atorgat a l’Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès per un import de 207.000 € (dos-cents set mil euros), en el
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Servei de Suport de Programes Socials
34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta
del conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Assemblea
Provincial de la Creu Roja a Barcelona per promocionar l’autonomia personal,
l’atenció a la dependència i situacions de vulnerabilitat i de risc en la infància,
l’adolescència i les seves famílies, per un import de 107.000 € (cent set mil euros).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2014/7888.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Talamanca, en resolució de l’expedient núm. 2014/10431.
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització de pintat de marca vial tipus
“Perill nens” (P-21) a favor de l’Ajuntament del Papiol, en resolució de l’expedient núm.
2015/1019.
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal d’Osona, en resolució de l’expedient núm. 2015/1090.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la senyora
M.A.B., en resolució de l’expedient núm. 2015/1312.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Palafolls, en resolució de l’expedient núm. 2015/1723.
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2015/1947.
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2015/2054.
43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la vorera a favor
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2015/2202.
44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Castellví, en resolució de l’expedient núm. 2015/2237.
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor R.C.O,
en resolució de l’expedient núm. 2015/2263.
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46.- Dictamen qie proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Invicat Abertis, en resolució de l’expedient núm. 2015/2510.
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’estessada de vegetació a favor
de l’empresa Red Elèctrica de España, S.A., en resolució de l’expedient núm.
2015/2581.
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’aclarida arbòria de plataners i
acàcies a favor de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, en resolució de l’expedient
núm. 2015/2723.
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor P.P.C.,
en resolució de l’expedient núm. 2015/2802.
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Generalitat
de Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació, en resolució de l’expedient núm.
2015/2882.
51.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Premià de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2015/2965.
52.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 2015/2967.
53.- Dictamen que proposa aprovar la denegació d’una autorització d’obres a favor del
senyor J.S.C., en resolució de l’expedient núm. 2014/7527.
54.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor de
l’empresa Comsa Emte, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2011/8617.
Conveni
55.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense efecte
l’acord 815/14 adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 18 de desembre de
2014, relatiu a l’aprovació de la minuta d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès en relació a l’execució de les obres del “Projecte d’urbanització i
endegament de la riera de Vallvidrera al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462,
entre el p.k. 6,750 i el p.k. 7,580. T.M. Sant Cugat del Vallès” i aprovar una nova
minuta de conveni de l’esmentada actuació desvinculada del règim d’inversions
financerament sostenibles.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
56.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la incorporació
d’esmenes tècniques a l’acord entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, relatiu a la subvenció concedida per la Unió Europea per a l’execució del
projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per
preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13BIO/ES/000094)”.
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
57.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni de
col·laboració amb els ajuntaments de la Comarca del Maresme que participen en el
Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals.
58.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar l’aprovació del
Programa anual per a l’any 2015 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat, per import de 184.011,76 € (cent vuitanta-quatre mil onze
euros amb setanta-sis cèntims).
59.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar l’aprovació del
Programa anual per a l’any 2015 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de
les finques forestals el seu àmbit territorial, per import de 120.000 € (cent vint mil
euros).
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
60.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni marc
de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olèrdola, Ajuntament de Canyelles i Agència
Catalana del Patrimoni Cultural, per a potenciar la complementació entre els
patrimonis històric i natural del conjunt monumental d’Olèrdola i del seu context
territorial.
61.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment la
subvenció atorgada a l’Associació de Veïns de les Arenes de Castellar del Vallès, per
no justificar la subvenció dins la data de termini establerta en les Bases reguladores de
les subvencions i per import de 539,64 € (cinc-cents trenta-nou euros amb seixantaquatre cèntims).
62.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi
d’actuació de la subvenció atorgada al Sr. Lluís Ribas i de Pouplana, destinant-la a
l’adquisició i instal·lació d’una llar de foc metàl·lica en lloc de l’adquisició d’una
termoestufa, per import de 787,20 € (set-cents vuitanta-set euros amb vint cèntims).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 14 de maig de 2015.- Pel Sr.
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 14 de maig de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona dictada pel TSJC, que
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desestima el recurs contenciós administratiu núm. 82/2009 interposat per L.T.S.
contra la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d’11 de
desembre de 2008, d’aprovació definitiva del Pla Especial del Medi Natural i del
Paisatge del Parc del Montseny.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El senyor L.T.S. va presentar un recurs contenciós administratiu contra la resolució del
Conseller de Polítiques Territorials i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
d’11 de desembre de 2008, per la qual es va acordar aprovar definitivament el Pla
Especial de Protecció del Medi Ambient i del Paisatge del Parc del Montseny, en el
qual va comparèixer com a codemandada la Diputació de Barcelona
La part actora va sol·licitar la declaració de nul·litat del Pla Especial i que, prèvies
revocacions pertinents, s’ordenés a la Conselleria de Polítiques Territorials i Obres
Públiques la modificació del referit PE, amb la finalitat de donar primacia a la propietat
privada, de manera que no vulnerés els drets dels propietaris de les finques incloses
en l’àmbit del parc, especialment en referència a un camí de la seva propietat, que
estava qualificat com a "via pecuària".
La Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC ha dictat la sentència
núm. 192/2015, de 26 de març de 2015, en el sentit de desestimar íntegrament el
recurs interposat i declarar ajustada a dret la resolució de la Conselleria de Polítiques
Territorials i Obres Públiques de data 11 de desembre de 2008, ja que considera:







Que no existeixen causes de nul·litat de ple dret, ja que en tractar-se d’un PE
d’iniciativa pública no cal notificar individualment els particulars, per tractar-se
d’una disposició de caràcter general.
Perquè fins i tot l'article 78.3 de les normes del PE preveu l’audiència als
titulars de les finques en cas de noves implantacions d’ús, el que suposa donar
a aquells una participació en la gestió dels usos.
Respecte a la regulació relativa a la delimitació dels actes de tanteig i retracte
regulada en l'article 12 de les normes del PE, es justifica pel caràcter d’utilitat
pública d’aquests i a efectes expropiatoris.
Pel que fa a les noves construccions regulades en l'article 61 de les normes del
PE el Tribunal considera que el fet que el planificador opti per vetar noves
construccions d’ús residencial està ajustat a la Llei d’urbanisme de Catalunya
del 2002 i a l'article 44 i ss del DLEG 1/2005, pel qual s’aprova el TR de la Llei
d’urbanisme de Catalunya. Així com a l'article 13 del D 328/92, de 14 de
desembre, que aprova el Pla d’espais d’interès natural.
Per últim, respecte a la inclusió en l’àmbit del PE del camí ramader o via
pecuària de la seva propietat, i que considera com a camí privat, el Tribunal
considera que la Generalitat de Catalunya té competències per a la creació,
ampliació i reconeixement de vies pecuàries i que, a més, el PE no qualifica
aquest com a via pecuària, fet que no justifica el recurrent.

Atès que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
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qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
desestima el recurs núm. 82/2009, interposat per L.T.S. contra la resolució del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d’11 de desembre de 2008,
d’aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del
Parc Natural del Montseny.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes legals
oportuns.
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona dictada pel TSJC, que
desestima el recurs contenciós administratiu núm. 91/2009 interposat per
J.L.V.C. contra la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, d’11 de desembre de 2008, d’aprovació definitiva del Pla Especial del
Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El senyor J.L.V.C. va presentar un recurs contenciós administratiu contra la resolució
del Conseller de Polítiques Territorials i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, d’11 de desembre de 2008, per la qual es va acordar aprovar definitivament
el Pla Especial de Protecció del Medi Ambient i del Paisatge del Parc del Montseny, en
el qual va comparèixer com a codemandada la Diputació de Barcelona
La part actora va sol·licitar la declaració de nul·litat del Pla Especial i que prèvies
revocacions pertinents, s’ordenés a la Conselleria de Polítiques Territorials i Obres
Públiques la modificació del referit PE, amb la finalitat de donar primacia a la propietat
privada, de manera que no vulnerés els drets dels propietaris de les finques incloses
en l’àmbit del parc, especialment en referència a un camí de la seva propietat, que
estava qualificat com a "camí estratègic".
La Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC ha dictat la sentència
núm. 193/2015, de 26/03/2015, en el sentit de desestimar íntegrament el recurs
interposat i declarar ajustada a dret la resolució de la Conselleria de Polítiques
Territorials i Obres Públiques de data 11/12/2008, ja que considera:
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Que no existeixen causes de nul·litat de ple dret, ja que en tractar-se d’un PE
d’iniciativa pública no cal notificar individualment els particulars, per tractar-se
d’una disposició de caràcter general.
Perquè fins i tot l'article 78.3 de les normes del PE preveu l’audiència als
titulars de les finques en cas de noves implantacions d’ús, el que suposa donar
a aquells una participació en la gestió dels usos.
Respecte a la regulació relativa a la delimitació dels actes de tanteig i retracte
regulada en l'article 12 de les normes del PE, es justifica pel caràcter d’utilitat
pública d’aquests i a efectes expropiatoris.
Pel que fa a les noves construccions regulades en l'article 61 de les normes del
PE el Tribunal considera que el fet que el planificador opti per vetar noves
construccions d’ús residencial està ajustat a la Llei d’urbanisme de Catalunya
del 2002 i a l'article 44 i ss del DLEG 1/2005, pel qual s’aprova el TR de la Llei
d’urbanisme de Catalunya. Així com a l'article 13 del D 328/92, de 14 de
desembre, que aprova el Pla d’espais d’interés natural.
Per últim, respecte a la inclusió en l’àmbit del PE del camí denominat
"Vilardell", enclavat en la finca de la seva propietat, en la xarxa viària del PE i
que dificulta l’accés també es desestimat ja que existeixen altres accessos
diferents.

Atès que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra fórmula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
desestima el recurs núm. 91/2009, interposat per J.L.V.C. contra la resolució del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d’11 de desembre de 2008,
d’aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del
Parc Natural del Montseny.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes legals
oportuns.
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3783/15, de data 30 d’abril,
de compareixença davant el Jutjat Social núm. 10 de Barcelona en el recurs
núm. 247/2015 interposat per M.A.I.L. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut
Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i
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Activa Mútua 2008, en reclamació d’incapacitat permanent total derivada
d’accident laboral.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
literal següent:
El Jutjat Social número 10 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada pel
senyor M.A.I.L. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mútua 2008, en reclamació
d’incapacitat permanent total derivada d’accident laboral.
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 personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Corporació en el recurs esmentat.
Quant a la competència per dictar aquesta resolució, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la
Refosa 1/2015, 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 davant el Jutjat Social número 10 de Barcelona en el
procediment número 247/2015 instat pel senyor M.A.I.L. contra la Diputació de
Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la
Seguretat Social i Activa Mútua 2008, en reclamació d’incapacitat permanent total
derivada d’accident laboral.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.
Direcció de Relacions Internacionals
5.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una
modificació del pressupost per socis executors del projecte “Assistència tècnica
per a l’elaboració del Pla de Gestió de la Fracció Orgànica dels Residus de Pica
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mitjançant el compostatge i la definició de Directrius per a la Gestió de la Fracció
Orgànica dels Residus de la Regió de Tarapacà (PICACOMPOST)” de la
Fundació Privada Empresa i Clima, subvencionat en el marc d’una de les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), mitjançant
acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de juliol de
2014).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, en
funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:

I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta
Corporació va aprovar, mitjançant acord 41/14, 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 (2014), que van ser publicades al BOPB
en data 20 de febrer de 2014.
Es preveien quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions per a donar
suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (codi:
20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a
projectes de cooperació al desenvolupament (codi: 20142014512000575B); la tercera,
relativa a subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al
desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la quarta, destinada a subvencions
per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al
desenvolupament (codi: 20142014512000579B).
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta
Corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les
convocatòries 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament) i 20142014512000575B (suport a projectes de
cooperació al desenvolupament) i es va publicar al BOPB de data 17 de juliol de 2014.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de
subvencions 20142014512000573B, per a donar suport a assistències tècniques en
l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, el projecte “Assistència tècnica per
l’elaboració del Pla de Gestió de la Fracció Orgànica dels Residus de Pica mitjançant
el compostatge i la definició de Directrius per a la Gestió de la Fracció Orgànica dels
Residus de la Regió de Tarapacà (PICACOMPOST)” de la Fundació Privada Empresa
13

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

i Clima va rebre una subvenció per un import de 42.304,50 € (QUARANTA-DOS MIL
TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS).
En data 17 d’abril de 2015, la Fundació Privada Empresa i Clima ha presentat a la
Diputació de Barcelona una sol·licitud de modificació del pressupost per socis
executors del projecte subvencionat còpia de la qual s’acompanya al present acte. El
detall de la modificació sol·licitada, consistent en una redistribució de la subvenció
entre els diferents partners, es troba reflectit en l’informe tècnic elaborat per l’Oficina
de Cooperació al Desenvolupament de data 5 de maig de 2015 que s’acompanya.
Segons es posa de manifest a l’esmentat informe, l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament considera que els canvis proposats no afecten al rol inicialment
previst de cadascun dels partners, ni afecten els objectius, viabilitat i resultats del
projecte, ni tampoc afecten a la finalitat de la subvenció concedida, ni modifiquen el
seu import total, i respecten les condicions previstes en les bases reguladores
generals i específiques en les quals s’emmarca la subvenció. Com a conseqüència de
tot el qual, es proposa l’aprovació de la modificació pressupostària sol·licitada pel
beneficiari.
La present proposta es justifica en la circumstància de dotar de seguretat jurídica a
l’entitat beneficiaria perquè pugui transferir la quantitat assenyalada a un dels seus
socis executors i desenvolupar, més eficaçment i dintre del termini assenyalat al
cronograma, les activitats que té assignades al projecte, raó per la qual la seva
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei/Organisme i, en conseqüència, per a l’interès
públic.

II. EMPARAMENT JURÍDIC
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 41/14) i publicades al
BOPB de data 20 de febrer de 2014.
Atès que 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).
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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.- ACCEPTAR el canvi de pressupost per socis executors presentat per la
Fundació Privada Empresa i Clima, de conformitat amb l’informe de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament que s’acompanya, en relació al projecte “Assistència
tècnica per l’elaboració del Pla de Gestió de la Fracció Orgànica dels Residus de Pica
mitjançant el compostatge i la definició de Directrius per a la Gestió de la Fracció
Orgànica dels Residus de la Regió de Tarapacà (PICACOMPOST)”, subvencionat en
el marc de la convocatòria 20142014512000573B per donar suport a assistències
tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, mitjançant Acord 337/14 de
la Junta de Govern, de data 10 de juliol, i publicat al BOPB de 17 de juliol de 2014.
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Fundació Privada Empresa i Clima.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’acord
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data
26 de febrer de 2015 relatiu a l’aprovació de l’addenda al conveni formalitzat en
data 8 de juliol de 2014 entre el Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al
finançament de l’anualitat 2014, línia de reparacions, manteniment i conservació,
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2017.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Antecedents
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 26
de febrer de 2015, aprovà el dictamen que proposava, per delegació de la
Presidència, l’aprovació de l’addenda al conveni, formalitzat en data 8 de juliol de
2014 entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per al finançament per a l’anualitat
2014 referent a la línia de reparacions, manteniment i conservació, del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2017.

2.

Després d’haver pres l’acord la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (A
60/15), el Secretari de Cooperació i Coordinació de les administracions locals del
Departament de Governació i relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya va presentar un escrit en què considera que no és viable el lliurament
en dos terminis de l’aportació de l’anualitat 2015, perquè en data 21 d’abril la
Tresoreria de la Diputació va sol·licitar a la Tresoreria de la Generalitat de
Catalunya una compensació de deutes per import d’11.250.000€ (onze milions
dos-cents cinquanta mil euros), corresponent al 100% de l’aportació prevista a la
proposta d’addenda al conveni. Per aquest motiu la seva tramitació no es pot
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ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
de les dues institucions i, en conseqüència, per a l’interès públic.
3.

Ambdues administracions estan d’acord a compensar en un sol pagament a
l’entrada en vigor de l’addenda i, atès que no hi ha la necessitat d’aprovació d’una
nova addenda, es modifica el primer paràgraf del pacte segon de l’addenda ja
aprovada, i es fixa que el pagament es realitzarà d’un sol cop a la signatura de la
mateixa.

Fonaments de dret
1.

L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el
règim jurídic, contingut i procediment dels convenis de col·laboració.

2.

L’article 1156 del Reial decret, de 24 de juliol de 1989, pel qual es publica el Codi
Civil espanyol regula com una de les formes d’extinció de les obligacions, la
compensació, i els articles 1195 i següents del dit text regulen específicament la
compensació.
Al seu torn, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, en
el seu art. 109 (en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, art. 29) disposa el següent:
“1. L’extinció total o parcial dels deutes que l’Estat, les comunitats autònomes, la
Seguretat Social i qualssevol entitats de dret públic que en depenen, tinguin
respectivament amb les entitats locals, o viceversa, es pot acordar per via de
compensació, quan es tracti de deutes vençuts, líquids i exigibles.
El que preveu aquest apartat s’ha d’aplicar de conformitat amb el que disposa la
normativa específica de la Seguretat Social i de la hisenda pública en matèria de
compensació de deutes.
2. L’extinció total o parcial dels deutes de dret públic que les comunitats
autònomes i qualssevol altres entitats de dret públic que en depenen tinguin amb
les entitats de dret públic o societats vinculades, dependents o íntegrament
participades per les entitats locals, o viceversa, es pot acordar per via de
compensació, quan es tracti de deutes vençuts, líquids i exigibles”.

3.

La Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de juliol
de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal i com consta a l’apartat 3.4 i.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.- MODIFICAR el primer paràgraf del pacte segon de la minuta d’addenda
aprovada per la Junta de Govern de data 26 de febrer de 2015 (A 60/15) al conveni
formalitzat en data 8 de juliol de 2014 entre el Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al
finançament de l’anualitat 2014, línia de reparacions, manteniment i conservació, del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2017, que fixava:
“Segon. Aportació al PUOSC 2013- 2017 per a l’anualitat 2015
L’aportació de la Diputació de Barcelona pel finançament del PUOSC 2013-2017
per a l’anualitat 2015 és d’11.250.000,00 €, quantitat idèntica a la del 2014, que
s’aplicaran a la línia de reparacions, manteniment i conservació. Aquest import a
transferir per la Diputació de Barcelona es lliurarà al Departament de Governació i
Relacions Institucionals en les dues fases següents: 5.625.000.- € a la signatura de
la present addenda, i 5.625.000.- € en data 1 de novembre de 2015.”
I que ara quedarà redactat de la manera següent:
“Segon. Aportació al PUOSC 2013- 2017 per a l’anualitat 2015
L’aportació de la Diputació de Barcelona pel finançament del PUOSC 2013-2017
per a l’anualitat 2015 és d’11.250.000,00 €, quantitat idèntica a la del 2014, que
s’aplicaran a la línia de reparacions, manteniment i conservació. Aquest import a
transferir per la Diputació de Barcelona es lliurarà al Departament de Governació i
Relacions Institucionals a la signatura de la present addenda.”
Segon. El lliurament de l'import d'11.250.000€ (onze milions dos-cents cinquanta mil
euros) a transferir per la Diputació de Barcelona al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya es formalitzarà mitjançant
compensació de deutes vençuts, líquids i exigibles que tinguin la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, referits als Plans Extraordinaris d'Assistència
Financera Local.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i efectes.
7.- Ratificació del decret de la Presidència, en funcions, de data 25 de maig de
2015 pel qual s’aprova el conveni marc entre el Departament de Governació i
Relacions Institucionals, el Consorci Administració Oberta de Catalunya,
l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, les Diputacions de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona, l'Associació de Municipis de Catalunya i la federació
de Municipis de Catalunya, per col·laborar en matèria de transparència, accés a
la informació pública i bon govern (xarxa de governs transparents de
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Catalunya).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
en funcions, ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent:
Fets
1. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, constitueix una fita molt rellevant dins del procés de
regeneració i aprofundiment de la democràcia impulsat per totes les institucions
catalanes.
2. Aquesta norma ha fixat uns estàndards molt exigents per a totes les
Administracions públiques de Catalunya i per a la resta de subjectes obligats en el
camp de la publicitat activa, l’obertura de dades i la reutilització de la informació
pública, del dret d’accés a la informació pública, dels grups d’interès, del bon
govern i del govern obert, exigències que reclamen la col·laboració estreta entre
tots els nivells de govern i administració per assolir el millor desplegament i la millor
aplicació de la Llei.
3. La Llei preveu expressament que els municipis poden complir les obligacions de
transparència i les que deriven del dret d’accés a la informació pública de manera
associada o per mitjà de fórmules de cooperació establertes amb els ens locals
supramunicipals o amb l’Administració de la Generalitat, si per raons de capacitat o
eficàcia no les poden complir directament (article 3.3). També disposa que
l’Administració de la Generalitat ha d’establir un programa de suport a les entitats
locals, especialment a les que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i
operativa, per a l’aplicació de la Llei, i que pot subscriure convenis de col·laboració
amb les entitats locals d’àmbit supramunicipal i amb les associacions
representatives dels municipis per a assolir l’aplicació de la Llei en l’àmbit dels ens
locals (article 94.1).
4. L’establiment de mecanismes de coordinació i col·laboració és especialment
rellevant en àmbits com el Portal de la Transparència (el qual ha d’integrar la
informació de l’Administració de la Generalitat i també la de les administracions
locals), la Comissió de Garanties del Dret d’Accés a la Informació Pública (la qual
resoldrà reclamacions formulades pels ciutadans davant les resolucions dictades
tant per l’Administració de la Generalitat com per part dels governs locals) i en
àmbits com la formació de tots els servidors públics o la cooperació i l’assistència
amb els ens locals de menor dimensió i recursos, però també és del tot convenient
en altres camps, com en el del bon funcionament del sistema de garanties i del
sistema previst per a l’avaluació de la Llei i, en general, per fer possible
l’assoliment dels objectius que aquesta es proposa.
5. Des d’aquesta consciència, el Parlament de Catalunya va aprovar, el 5 de febrer
de 2015, la Moció 179/X, sobre les accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en
virtut de la qual s’insta el Govern de la Generalitat a “crear un marc estable de
coordinació amb el món local per a desplegar i aplicar la Llei de transparència,
accés a la informació pública i bon govern en el seu àmbit competencial, facilitant
les formes de cooperació necessàries”.

18

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

6. La present proposta s’adreça a la constitució d’aquest marc permanent i estable de
relació amb la finalitat de col·laborar estretament per fer possible l’èxit de les
polítiques de transparència, accés a la informació i bon govern i, de forma
particular, per garantir el millor compliment de la Llei per part de totes les
Administracions públiques de Catalunya i del conjunt d’entitats que tenen adscrites
o hi estan vinculades.
Fonaments de dret
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula el règim jurídic,
contingut i procediment dels convenis de col·laboració.
2. L’apartat 2.4 b) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament) reserva la
competència al President de la Diputació per a l’exercici, per raons d’urgència, de les
competències de la Junta de Govern, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan
competent en la següent sessió que celebri.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc entre el Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració
Oberta de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per col·laborar en matèria de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el text literal del qual és el
següent:
“CONVENI MARC ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS
INSTITUCIONALS, EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA,
L’ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA, LES DIPUTACIONS DE
BARCELONA, GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, PER
COL·LABORAR EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ
PÚBLICA I BON GOVERN (XARXA DE GOVERNS TRANSPARENTS DE CATALUNYA)
REUNITS
I.

L’Honorable Senyora Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern de la
Generalitat, consellera de Governació i Relacions Institucionals d’acord amb l’article 1
del Decret 166/2012, de 27 de desembre, de nomenament de la vicepresidenta del
Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i
el secretari de Govern, que actua en representació del Departament esmentat, en virtut
de les facultats que li reconeix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de

19

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Catalunya, actua també com a presidenta del Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC), d’acord amb l’article 13 dels Estatuts del Consorci Administració
Oberta de Catalunya aprovats per l’Acord GOV/43/2015, de 24 de març, pel qual
s’aprova la modificació dels estatuts de determinats consorcis, amb participació
majoritària de la Generalitat de Catalunya, i com a presidenta de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) d’acord amb l’article 7, de la Llei 4/1987,
de 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
II.

L’Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve Figueras, president de la Diputació de
Barcelona facultat en virtut de la Refosa 1/2015 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
publicada al BOPB de 13 de gener de 2015.

III.

L’Il·lustríssim Senyor Joan Giraut i Cot, president de la Diputació de Girona, que actua
en virtut de la competència que li atorga l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

IV.

L’Il·lustríssim Senyor Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida. que
actua en virtut de la competència que li atorga l’article 90.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.

V.

L’Il·lustríssim Senyor Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona que
actua en virtut de la competència que li atorga l’article 90.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.

VI.

L’Il·lustríssim Senyor Miquel Buch i Moya, president de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques que actua en la seva condició de president de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, inscrita en el full G002.5 del Registre
d’Organitzacions Associatives d’Ens Locals, amb núm. d’inscripció G002/96, de 23
d’octubre de 1996, en virtut de les funcions atribuïdes pels seus Estatuts, domiciliada al
carrer València 231 de Barcelona 6è pis i amb NIF G66436064.

VII.

L’Il·lustríssim Senyor Xavier Amor i Martín, President de la Federació de Municipis de
Catalunya que actua en la seva condició de president de la Federació de Municipis de
Catalunya, inscrita en la Secció 2a del Registre d’Associacions de Barcelona amb el
número 67, en virtut de les funcions atribuïdes per l’article 35.1.a) dels seus Estatuts,
domiciliada a la Via Laietana 33, 6è pis i amb NIF G08797771.

Les persones compareixents es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a
formalitzar el present conveni marc i, en conseqüència:
MANIFESTEN
I.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, constitueix una fita molt rellevant dins del procés de regeneració i
aprofundiment de la democràcia impulsat per totes les institucions catalanes.

II.

Aquesta norma ha fixat uns estàndards molt exigents per a totes les Administracions
públiques de Catalunya i per a la resta de subjectes obligats en el camp de la publicitat
activa, l’obertura de dades i la reutilització de la informació pública, del dret d’accés a la
informació pública, dels grups d’interès, del bon govern i del govern obert, exigències
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que reclamen la col·laboració estreta entre tots els nivells de govern i administració per
assolir el millor desplegament i la millor aplicació de la Llei.
III.

La Llei preveu expressament que els municipis poden complir les obligacions de
transparència i les que deriven del dret d’accés a la informació pública de manera
associada o per mitjà de fórmules de cooperació establertes amb els ens locals
supramunicipals o amb l’Administració de la Generalitat, si per raons de capacitat o
eficàcia no les poden complir directament (article 3.3). També disposa que
l’Administració de la Generalitat ha d’establir un programa de suport a les entitats
locals, especialment a les que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i
operativa, per a l’aplicació de la Llei, i que pot subscriure convenis de col·laboració amb
les entitats locals d’àmbit supramunicipal i amb les associacions representatives dels
municipis per a assolir l’aplicació de la Llei en l’àmbit dels ens locals (article 94.1).

IV.

L’establiment de mecanismes de coordinació i col·laboració és especialment rellevant
en àmbits com el Portal de la Transparència (el qual ha d’integrar la informació de
l’Administració de la Generalitat i també la de les administracions locals), la Comissió
de Garanties del Dret d’Accés a la Informació Pública (la qual resoldrà reclamacions
formulades pels ciutadans davant les resolucions dictades tant per l’Administració de la
Generalitat com per part dels governs locals) i en àmbits com la formació de tots els
servidors públics o la cooperació i l’assistència amb els ens locals de menor dimensió i
recursos, però també és del tot convenient en altres camps, com en el del bon
funcionament del sistema de garanties i del sistema previst per a l’avaluació de la Llei i,
en general, per fer possible l’assoliment dels objectius que aquesta es proposa.

V.

Des d’aquesta consciència, el Parlament de Catalunya va aprovar, el 5 de febrer de
2015, la Moció 179/X, sobre les accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en virtut de la
qual s’insta el Govern de la Generalitat a “crear un marc estable de coordinació amb el
món local per a desplegar i aplicar la Llei de transparència, accés a la informació
pública i bon govern en el seu àmbit competencial, facilitant les formes de cooperació
necessàries”.
El present conveni té per objecte la constitució d’aquest marc permanent i estable de relació
amb la finalitat de col·laborar estretament per fer possible l’èxit de les polítiques de
transparència, accés a la informació i bon govern i, de forma particular, per garantir el millor
compliment de la Llei per part de totes les Administracions públiques de Catalunya i del
conjunt d’entitats que tenen adscrites o hi estan vinculades.
ACORDEN
Primer
Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’un marc permanent i estable de coordinació,
col·laboració i intercanvi d’informació per al desplegament i l’aplicació de la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014),
en llurs àmbits competencials respectius i facilitant les formes de cooperació necessàries.
El marc de relació estable constituït pel present Conveni pren la denominació de “Xarxa
d’Administracions Transparents de Catalunya” (XATC).
Les parts signatàries valoraran la possibilitat d’emprar aquesta denominació com a segell de
qualitat que acrediti que les Administracions que l’obtinguin satisfan els estàndards de
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qualitat que es considerin necessaris per al compliment de la Llei, així com el sistema per
sol·licitar i obtenir aquest segell, el qual podrà preveure que el seu atorgament correspongui
a les diputacions o als consells comarcals respecte dels municipis i altres governs locals del
seu territori, amb comunicació a l’Administració de la Generalitat.
Segon
Finançament
Aquest conveni no contempla l’existència de despeses que requereixin l’establiment d’un
sistema de finançament. Així doncs, les parts assumiran amb els mitjans propis les accions
a emprendre en compliment d’aquest conveni. Qualsevol necessitat de finançament conjunt
serà objecte d’acord i formalització en una addenda a aquest conveni.
Tercer
Portal de la Transparència: integració d’informació i interconnexió de portals
Les parts signatàries es comprometen a adoptar les actuacions necessàries per garantir
que, a l’entrada en vigor de la Llei, el Portal de la Transparència de Catalunya integri la
informació dels governs locals i de les entitats que tinguin adscrites o vinculades i que faciliti
l’accés, la interconnexió i la interoperabilitat amb els portals creats per aquestes
administracions i entitats.
L’Administració de la Generalitat, com a responsable de l’organització i gestió del Portal de
la Transparència de Catalunya, comunicarà a la resta de parts signatàries els projectes
relacionats amb el disseny o el desenvolupament d’aquest Portal i escoltarà i valorarà llurs
propostes i observacions. Les decisions relatives a la integració de la informació local i a la
interconnexió dels portals d’aquesta naturalesa es regeixen per les disposicions d’aquest
conveni, de les addendes que es puguin adoptar i, en tot allò no previst, s’adoptaran amb
caràcter preferent de forma consensuada per totes les parts signatàries.
L’Administració de la Generalitat impulsarà les accions necessàries per posar a disposició
de tots els governs locals, a través del Consorci AOC, solucions tecnològiques comunes
que els permetin disposar de llurs propis portals de transparència. Es fomentarà que
aquestes solucions es basin en un repositori comú de dades de transparència que crearà el
Consorci AOC i que nodrirà tant al Portal de la Transparència de Catalunya com als portals
municipals. Aquest repositori comú inclourà les dades de transparència d’ens locals
disponibles pels organismes supramunicipals, amb l’objectiu d’evitar que els governs locals
hagin de duplicar tasques administratives de tramesa o publicació d’informació.
Les diputacions provincials signatàries impulsaran la creació dels portals de transparència
dels governs locals utilitzant les solucions que facilitarà l’Administració de la Generalitat a
través del Consorci AOC o bé mitjançant els portals de transparència creats per les pròpies
diputacions sempre garantint la interconnexió i interoperabilitat amb el Portal de
Transparència de Catalunya.
Les entitats associatives dels ens locals col·laboraran en el foment dels portals de
transparència de les administracions locals i, si escau, en el suport a aquestes
administracions en l’àmbit de la publicitat activa, la interconnexió de portals i la integració
d’informació.
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Quart
Altres solucions tecnològiques
Dins del Pla de suport de la Generalitat als governs locals per al compliment de la Llei
19/2014, l’Administració de la Generalitat, a través de l’AOC, posarà a disposició dels
governs locals altres solucions tecnològiques i de servei, així com el suport necessari, en
l’àmbit de les sol·licituds d’accés a la informació, l’emmagatzament i l’alimentació de dades.
Les diputacions i les entitats associatives d’ens locals fomentaran l’adopció d’aquestes
solucions per part de les administracions locals i, si escau, contribuiran a la interconnexió i la
interoperabilitat entre les solucions ja existents i les que siguin objecte de nova creació.
Cinquè
Unitats d’informació
Les parts signatàries promouran la constitució d’unitats d’informació en el si de les
Administracions de Catalunya, amb funcions de coordinació, comunicació, suport i
assessorament als òrgans de l’Administració respectiva i als ciutadans en l’àmbit de la
publicitat activa i l’accés a la informació pública, i es comprometen a intercanviar la
informació actualitzada relativa als òrgans que assumeixin aquestes funcions, les persones
responsables i les dades de contacte.
Els municipis poden exercir aquestes funcions de manera associada o per mitjà de fórmules
de cooperació establertes amb els governs locals supramunicipals, si per raons de capacitat
o eficàcia no les poden complir directament.
Sisè
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
L’Administració de la Generalitat proposarà que el reglament d’organització i funcionament
de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública contingui les previsions
necessàries per tal que aquesta Comissió puguin tenir en compte la situació,
característiques i peculiaritats de l’Administració local en l’exercici de les seves funcions.
Les parts signatàries han de col·laborar per fer possible la disposició de dades
desagregades per tipus d’Administracions en relació amb el nombre de reclamacions
formulades pels ciutadans i amb la solució que rebin per part de la Comissió.
Setè
Programa de suport als ens locals
La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les
Administracions Locals i el consorci AOC, i les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, es comprometen a elaborar un Programa de suport conjunt a les entitats locals,
especialment a les que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa, per a
l’aplicació de la Llei. Aquest programa que es concretarà en una addenda a aquest conveni
determinarà el suport econòmic i financer i l’assessorament jurídic i tecnològic que cada
administració ha de prestar.
a)

Suport econòmic i financer

La Generalitat de Catalunya i les diputacions catalanes es comprometen a destinar suport
tècnic, econòmic i financer als ens locals en compliment de l’article 94.1 de la Llei 19/2014.
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Aquest suport es vehicularà mitjançant la convocatòria de subvencions específiques que es
detallaran mitjançant una addenda anual a aquest conveni marc.
b) Suport tecnològic
El suport tecnològic a les entitats locals, especialment a les que disposin de menys recursos
i capacitat tècnica i operativa, es canalitzarà d’acord amb les previsions contingudes als
acords tercer i quart del present conveni.
c) Suport jurídic
El suport jurídic de l’Administració de la Generalitat es durà a terme a través de la Secretaria
de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals i s’articularà a través d’un lloc
web on es donarà accés a la normativa aplicable, a les guies i notes explicatives que
s’elaborin i als criteris que s’adoptin per a la interpretació i aplicació de la Llei, entre altres
recursos. Així mateix es posarà a disposició de tots els governs locals canals d’atenció i
suport jurídic.
Les diputacions col·laboraran a prestar suport jurídic als governs locals amb l’Administració
de la Generalitat per fer possible l’intercanvi d’informació i l’homogeneïtzació dels criteris
d’interpretació i aplicació de la Llei. Així també, aquestes administracions públiques
juntament amb les entitats associatives dels ens locals, participaran en l’elaboració d’una
guia explicativa de la Llei.
Vuitè
Programa general de formació
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Escola d’Administració Pública de Catalunya,
proposarà un Programa general de formació per a càrrecs electes, alts càrrecs i altres
servidors públics i persones obligades per la Llei, amb relació als drets i les obligacions que
estableix, que es concretarà en una addenda a aquest conveni.
Les parts signatàries es comprometen a col·laborar, a intercanviar recursos i informació
sobre les accions de formació impulsades per cadascuna de les parts i, si escau, a
organitzar accions conjuntes de formació, divulgació i sensibilització.
Novè
Comissió de Seguiment
Amb l’objectiu d’harmonitzar al màxim les actuacions de les parts, es crea una Comissió de
Seguiment amb les funcions següents:
(i) revisar el contingut del conveni i establir instruccions concretes relatives al mateix;
(ii) acordar els criteris d’interpretació de la legislació vigent amb vista a homogeneïtzar i
harmonitzar les actuacions de les parts tant pel que fa a les actuacions previstes al conveni
com amb a les eventuals addendes al conveni;
(iii) vetllar pel compliment dels acords que són objecte del present conveni (seguiment i
control de les actuacions); i
(iv) resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la
interpretació i l’execució d’aquest conveni.
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La Comissió de Seguiment es regirà per les següents normes:
(i) estarà integrada per representants designats a aquest efecte per cadascuna de les parts;
(ii) les comunicacions i convocatòries entre els membres de la Comissió de Seguiment
seran preferentment mitjançant comunicacions electròniques;
(iii) es reunirà a la seu del Departament de Governació i Relacions Institucionals, quan algun
dels seus membres ho sol·liciti;
(iv) es podrà convidar a assistir a les reunions als experts o tècnics que es considerin
necessaris; i
(v) la Comissió de Seguiment podrà aprovar normes addicionals de funcionament intern
amb l’objecte de propiciar un desenvolupament àgil de les funcions encomanades i li seran
aplicables supletòriament les disposicions sobre òrgans col·legiats recollides en la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
El Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
donarà suport tècnic, administratiu i logístic a la Comissió de Seguiment.
Desè
Grups de treball
Per a l’anàlisi, disseny i desenvolupament de les actuacions recollides en aquest conveni, es
crearan dos grups de treball, un jurídic i un tecnològic que actuaran coordinats entre ells i
amb la Comissió de Seguiment, formats per representants designats a aquest efecte per les
parts, experts en els àmbits del dret i els sistemes d’informació.
Onzè
Vigència i causes d’extinció
El present conveni marc és vigent des de la data de la seva signatura i tindrà una durada de
4 anys, i es prorrogarà automàticament per anualitats sempre i quan no hi hagi denúncia
expressa d’alguna de les parts amb una antelació mínima d’un mes natural abans de la
finalització del conveni.
Així mateix, el conveni s’extingirà per qualsevol de les següents causes:
(i) pel transcurs de la vigència;
(ii) per incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts;
(iii) per mutu acord de les parts manifestat per escrit;
(iv) per circumstàncies sobrevingudes que fessin impossibles o innecessàries les actuacions
que constitueixen l’objecte d’aquest conveni; i
(v) per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
L’extinció anticipada del conveni per qualsevol de les causes anteriorment assenyalades no
afectarà al compliment de les actuacions objecte d’aquest conveni o de les addendes al
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conveni que estiguessin en curs que es desenvoluparan íntegrament fins a la seva
finalització.
Dotzè
Mecanismes de resolució de controvèrsies
L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent per conèixer les qüestions
litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni. No obstant
això, en cas de dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació, les parts acorden acudir
prèviament a la Comissió de Seguiment amb vista a la solució amistosa del conflicte.
Tretzè
Publicació
El present conveni es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
I en prova de conformitat i d’acceptació les parts, en exercici de les atribucions que són
titulars els signants, subscriuen el present conveni al lloc i data indicats.”

Segon.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per a la
seva ratificació a la propera sessió que celebri.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, al Consorci Administració Oberta de
Catalunya, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a les Diputacions de
Girona, Lleida i Tarragona, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la
Federació de Municipis de Catalunya.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació del Programa complementari de suport a l’economia productiva
local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, als efectes
d’admetre la tramitació electrònica de la justificació dels ajuts.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, en funcions, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 19 de desembre de
2013, va aprovar el Programa complementari de suport a l’economia productiva local,
el seu règim de concertació, la resolució de concessió dels ajuts corresponents a la
línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1) i l’obertura de
convocatòria pública per la concessió d’ajuts corresponents a les línies de suport de
finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni
singular local i de finançament de la millora i del manteniment dels camins locals (Fase
2), en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (acord núm. 674/13).
En sessió de 24 de juliol de 2014, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar la
resolució de la convocatòria de concessió d’ajuts corresponents a les línies de la Fase
2 (acord núm. 373/14).
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L’article 28 del règim del Programa regula el terminis d’execució i justificació dels ajuts
atorgats en la referida Fase 2. Pel que fa a la justificació, el sistema que es preveu és
en suport paper.
Amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Programa, la Diputació de Barcelona ha
reforçat la tramitació electrònica de diverses convocatòries d’ajuts amb la possibilitat
de tramitar per aquest canal la justificació de despeses.
Vist que el termini màxim de justificació de despeses del referit Programa resta obert
fins el 31 de març de 2016, a excepció dels ajuts de la línia de finançament de la
millora i del manteniment dels camins locals adreçats a Ajuntaments, que finalitza el 30
d’octubre de 2015.
La present proposta es justifica en la circumstància de possibilitar que la justificació es
pugui tramitar també electrònicament, als efectes d’aprofitar els avantatges d’aquest
canal, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un
perjudici rellevant per a l’adequada administració del servei i, en conseqüència, per a
l’interès públic.
Vist l’apartat 12.2.a) de la Refosa núm. 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
provada per Decret de la Presidència núm. 5/15 de data 8 de gener de 2015 i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), que atribueix a la
Junta de govern, per delegació de la Presidència, la competència per aprovar la
creació de programes complementaris.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR el règim regulador del Programa complementari de suport a
l’economia productiva local, aprovat per Junta de Govern de Diputacio de Barcelona
en sessió de 19 de desembre de 2013, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, als efectes d’admetre la tramitació electrònica de la justificació de les
despeses dels ajuts atorgats. En raó d’aquesta modificació, s’afegeixen els articles 28
bis, 28 ter i 28 quarter següents:
“Article 28 bis. Procediment de justificació
1. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
2. La tramitació de la justificació podrà ser, alternativament, en suport electrònic i en
suport paper. En cas que una justificació es presenti per duplicat en els dos
suports, prevaldrà l’electrònica.
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3. Si s’opta per la tramitació en suport paper, aquesta es presentarà a les oficines de
Registre de la Diputació de Barcelona.
4. La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
5. Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i
identificar-se mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
6. Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de
referència.
7. El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de
tramitació dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària.
8. Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/àriainterventor/a tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació
de la documentació.
9. Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i
presentació de la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics
habilitats en l’exercici de les seves funcions i exerceixin per delegació o substitució
d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
10. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma
de validació electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de
conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.
11. D’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Diputació de Barcelona podrà, en
qualsevol moment del procediment, sol·licitar als ens locals l’aportació dels
originals dels documents adjunts al document electrònic de justificació de les
despeses.
12. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els
efectes que del seu ús se’n derivin.
Article 28 ter. Registre electrònic
Quan es presenti una justificació a través del Portal es generarà un rebut de registre
acreditatiu de la presentació que contindrà una referència a la data i l’hora d’entrada al
registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així
com la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre electrònic de la
Diputació. Addicionalment, es farà la tramesa automàtica al Registre de Factures de la
Diputació si en la justificació es sol·licita un pagament.
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Article 28 quater. Consulta i seguiment
1. Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les justificacions
presentades a la Diputació.
2. Els estats de tramitació són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a
la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de
determinar o no l’existència d’incidències esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un
requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió,
l’existència d’incidències esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no
haver-se detectat incidències esmenables.”
Segon.- ESTABLIR que els efectes de la modificació a què es refereix l’acord primer
seran a partir del 2 de juny de 2015.
Tercer.- APROVAR la modificació de la fitxa del tràmit de justificació de despeses del
Programa complementari a què es refereix l’acord primer (Annex 1).
Quart.- CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” incorporats a la Seu Electrònica.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris d’ajuts atorgats en el marc
del “Programa complementari de suport a l’economia productiva local”.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació dels acords
anteriors.
ANNEX 1 al dictamen, data de la proposta de 15 de maig de 2015, referit a la
modificació del Programa complementari de suport a l’economia productiva local, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, als efectes d’admetre la
tramitació electrònica de la justificació dels ajuts.
Programa complementari de suport a l'economia productiva local
Què permet?
Justificar despesa dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de suport a
l’economia productiva local, en qualsevol de les seves línies.
Qui el pot realitzar?
Els municipis i ens locals que hagin rebut ajuts en qualsevol de les dues línies del
Programa.
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Quan es pot realitzar?
Per la justificació de despeses corresponents als ajuts atorgats en el marc de la línia de
suport “finançament dels plans locals d’ocupació (Línia 1), s'estableixen dos terminis:
- Termini de justificació parcial fins el 31 de març del 2015. Dins aquest termini es
justificaran, com a mínim, les despeses corresponents a l'import que ha estat avançat, amb
càrrec a l'anualitat 2013 del pressupost de despesa de la Diputació de Barcelona, a més de
totes aquelles altres despeses que consideri convenient.
- Termini de justificació final fins el 31 de març de 2016. Dins aquest termini es justificaran la
resta de despeses corresponents a les actuacions que s'hagin dut a terme dins el període
d'execució previst.
Per la justificació de despeses corresponents als ajuts atorgats en el marc de la línia de
suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de
patrimoni singular local” (Línia 2) i de “finançament de la millora i del manteniment dels
camins locals” (Línia 3), el període de justificació de despeses és el següent:
- Per als ajuts corresponents a la Línia 2, el termini finalitza el 31 de març de 2016, per a
despeses executades en el període comprès entre l'1/01/2013 i el 31/12/2015.
- Per als ajuts corresponents a la Línia 3 que tinguin com a destinataris els ajuntaments, en
tenir la consideració d'inversions financerament sostenibles, el termini de justificació, per als
ajuts els quals tenen com a beneficiaris municipis, finalitza el 30 d'octubre de 2015, per a
despeses executades en el període comprès entre l'1/01/2013 i el 30/10/2015.
- Per als ajuts corresponents a la Línia 3 que tinguin com a destinataris ens diferents dels
ajuntaments, el termini finalitza el 31 de març de 2016, per a despeses executades en el
període comprès entre l'1/01/2013 i el 31/12/2015.
Quina documentació cal aportar?
La documentació a aportar es determina en funció de la modalitat d'execució de què es
tracti atenent a la concurrència de les circumstàncies següents:
- Execució individual: en cas que les actuacions les executi directament l'ens local
destinatari.
- Execució per ens instrumental: en cas que les actuacions les executi un ens instrumental
de l'ens local destinatari o que integri el seu sector públic.
- Execució per ens amb delegació: en cas que les actuacions les executi un altre ens local
destinatari en motiu de delegació expressa.
En funció de quina sigui la línia de suport i la modalitat d'execució, s'haurà d'aportar un dels
formularis que s'exposen a continuació:
Si es justifiquen ajuts corresponents a Línia 1, els models són:
- P405. Línia de suport al finançament de plans locals d'ocupació. Execució individual.
- P406. Línia de suport al finançament de plans locals d'ocupació. Execució per ens
instrumental – ens amb delegació.

30

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Si es justifiquen ajuts corresponents a les Línies 2 i 3, els models són:
- P407. Línies de suport al finançament de la reforma, rehabilitació
constitutius de patrimoni singular local i finançament de la millora
camins locals. Execució individual.
- P408. Línies de suport al finançament de la reforma, rehabilitació
constitutius de patrimoni singular local i finançament de la millora
camins locals. Execució per ens instrumental – ens amb delegació.

i reparació d'elements
i el manteniments de
i reparació d'elements
i el manteniments de

En el supòsit de la Línia 3, a més, quan els beneficiaris de l'ajut siguin ajuntaments,
juntament amb la última justificació de despeses, caldrà presentar memòria econòmica de la
inversió, segons el model normalitzat.
- P413. Línies de suport al finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d'elements
constitutius de patrimoni singular local. Execució per entitat privada.
En aquest cas, s'acreditarà la subjecció d'aquesta entitat privada a un conveni o instrument
jurídic equivalent formalitzat amb un ens que ostenti la consideració de destinatari, així com
l'ús públic conferit a l'equipament.
On i com es fa?
La tramitació podrà ser, alternativament, en suport electrònic i en suport paper.
Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació de Barcelona.
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal, caldrà disposar d'accés i identificar-se
mitjançant nom d'usuari i contrasenya.
Per crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l'expedient de referència.
El Portal permet crear i editar esborranys, i consultar l'estat de tramitació dels expedients de
l'ens al qual pertany l'usuari/ària.
Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d'interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a
tindran també les funcions de signatura i presentació de documentació.
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de
documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l'exercici de les seves
funcions i exerceixin per delegació o substitució d'un usuari signatari, prèvia acreditació.
Si s'opta per la tramitació en suport paper, la documentació es presentarà en qualsevol de
les oficines de registre de la Diputació.
La justificació de les despeses executades serà diferent en funció de la Fase d'execució que
es tracti:
- En cas dels ajuts atorgats en el marc de la Línia 1, s'estableixen dos terminis de justificació
en funció de la tipologia de pagament:
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Es preveu un primer pagament anticipat del 100% de l'import concedit un cop rebut el
document d'acceptació i amb càrrec a l'anualitat 2013 del pressupost de despesa de la
Diputació. La seva execució haurà de ser justificada abans del 31 de març del 2015. Dins
aquest termini, es podran presentar justificacions corresponents a les despeses executades
fins aquesta data.
La resta de pagaments es realitzaran amb càrrec a l'anualitat del 2014 del pressupost de
despesa de la Diputació i es faran efectius contra justificació fins el 31 de març del 2016.
- En cas dels ajuts atorgats en el marc de les Línies 2 i 3, es justificarà l'execució de les
actuacions en els termes següents:
Per tal de cobrar el 20% de l'import atorgat, s'haurà de presentar l'acceptació expressa dels
ajuts concedits.
Per tal de cobrar el 30% de l’import atorgat, s'haurà d'acreditar l'adjudicació de l'obra o l'inici
dels treballs a través de la presentació del formulari "Certificat d'inici de treballs" (tràmit
P500).
El pagament del 50% restant es farà contra justificació de les despeses.
Quan es dóna resposta?
La Diputació de Barcelona pagarà la part pendent de l'ajut, sempre que s'hagi justificat
despesa suficient, amb caràcter general, en el termini màxim de 30 dies des de la
presentació de la justificació.
Quin seguiment es pot efectuar?
Els centres gestors responsables de rebre i tramitar l'acceptació dels ajuts es determinen en
funció de la línia de suport de què es tracti:
- Per a la Línia 1, és la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
Per a més informació i consultes us podeu adreçar al Servei de Mercat de Treball (934 022
222, extensió 61111; lopezcc@diba.cat).
Persona de contacte: Carme López Casanova.
- Per a la Línia 2, és la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i
Patrimoni Arquitectònic.
Per a més informació i consultes us podeu adreçar al Servei d'Equipaments i Espai Públic
(934 022 122; s.equipamentsep@diba.cat).
Persona de contacte: Jorge Alonso Nuñez.
- Per a la Línia 3, és la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Per a més informació i consultes us podeu adreçar als serveis d'aquesta gerència (934 022
479; gs.infraestvm@diba.cat).
Quina és la normativa aplicable?
La normativa aplicable és el règim de concertació del Programa complementari de suport a
l’economia productiva local, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en
sessió de data 19 de desembre de 2013.
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9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació del Programa complementari de suport a les inversions
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, als efectes d’admetre la
tramitació electrònica de la justificació dels ajuts.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, en funcions, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 26 de juny de 2014,
va aprovar el Programa complementari de suport a les inversions financerament
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals”, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (acord núm. 307/14).
Les resolucions de concessió del referit Programa van ser aprovades per la Junta de
Govern de la Diputació en sessions de 24 de juliol de 2014 (acord núm. 374/14), 25 de
setembre de 2014 (acord núm. 431/14), 9 d’octubre de 2014 (acord núm. 503/14), 30
d’octubre de 2014 (acord núm. 553/14) i 13 de novembre de 2014 (acord núm.
616/14).
L’article 22 del règim del Programa regula les condicions i el procediment de
justificació dels ajuts atorgats. El sistema que es preveu és en suport paper.
Amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Programa, la Diputació de Barcelona ha
reforçat la tramitació electrònica de diverses convocatòries d’ajuts amb la possibilitat
de tramitar per aquest canal la justificació de despeses.
Vist que el termini màxim de justificació de despeses del referit Programa resta obert
fins el 30 d’octubre de 2015.
La present proposta es justifica en la circumstància de possibilitar que la justificació es
pugui tramitar també electrònicament, als efectes d’aprofitar els avantatges d’aquest
canal, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un
perjudici rellevant per a l’adequada administració del servei i, en conseqüència, per a
l’interès públic.
Vist l’apartat 12.2.a) de la Refosa núm. 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
provada per Decret de la Presidència núm. 5/15 de data 8 de gener de 2015 i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), que atribueix a la
Junta de govern, per delegació de la Presidència, la competència per aprovar la
creació de programes complementaris.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR el règim regulador del Programa complementari de suport a les
inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics
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locals, aprovat per Junta de Govern de Diputació de Barcelona en sessió de 26 de juny
de 2014, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, als efectes
d’admetre la tramitació electrònica de la justificació de les despeses dels ajuts
atorgats. En raó d’aquesta modificació, s’afegeixen els articles 22 bis, 22 ter i 22
quater següents:
“Article 22 bis. Procediment de justificació
1. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica
de
la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
2. La tramitació de la justificació podrà ser, alternativament, en suport electrònic i en
suport paper. En cas que una justificació es presenti per duplicat en els dos
suports, prevaldrà l’electrònica.
3. Si s’opta per la tramitació en suport paper, aquesta es presentarà a les oficines de
Registre de la Diputació de Barcelona.
4. La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
5. Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i
identificar-se mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
6. Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de
referència.
7. El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de
tramitació dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària.
8. Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/àriainterventor/a tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació
de la documentació.
9. Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i
presentació de la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics
habilitats en l’exercici de les seves funcions i exerceixin per delegació o substitució
d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
10. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma
de validació electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de
conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.
11. D’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Diputació de Barcelona podrà, en
qualsevol moment del procediment, sol·licitar als ens locals l’aportació dels
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originals dels documents adjunts al document electrònic de justificació de les
despeses.
12. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els
efectes que del seu ús se’n derivin.
Article 22 ter. Registre electrònic
Quan es presenti una justificació a través del Portal es generarà un rebut de registre
acreditatiu de la presentació que contindrà una referència a la data i l’hora d’entrada al
registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així
com la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre electrònic de la
Diputació. Addicionalment, es farà la tramesa automàtica al Registre de Factures de la
Diputació si en la justificació es sol·licita un pagament.
Article 22 quater. Consulta i seguiment
1. Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les justificacions
presentades a la Diputació.
2. Els estats de tramitació són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a
la seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de
determinar o no l’existència d’incidències esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un
requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió,
l’existència d’incidències esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no
haver-se detectat incidències esmenables.”
Segon.- ESTABLIR que els efectes de la modificació a què es refereix l’acord primer
seran a partir del 2 de juny de 2015.
Tercer.- APROVAR la modificació de la fitxa del tràmit de justificació de despeses del
Programa complementari a què es refereix l’acord primer (Annex 1).
Quart.- CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” incorporats a la Seu Electrònica.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris d’ajuts atorgats en el marc
del Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a
la prestació adequada de serveis públics locals”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació dels acords
anteriors.
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ANNEX 1 al dictamen, data de la proposta de 15 de maig de 2015, referit a la
modificació del Programa complementari de suport a les inversions financerament
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, als efectes d’admetre
la tramitació electrònica de la justificació dels ajuts
Programa complementari de suport a les inversions financeres sostenibles i a la
prestació adequada de serveis públics locals
Què permet?
Justificar despesa dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari de suport a
les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals,
en qualsevol de les seves línies.
Qui el pot realitzar?
Els municipis i ens locals que hagin rebut ajuts en qualsevol de les dues línies del
Programa.
Quan es pot realitzar?
Com a màxim, el 30 d'octubre de 2015.
Quina documentació cal aportar?
La justificació de despeses s'efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat,
disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits els ens locals i
altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals.
Per a la línia de suport a les inversions financerament sostenibles, amb la última justificació
de despeses, caldrà presentar també memòria econòmica de la inversió, segons el model
normalitzat.
Té la consideració de despesa elegible la següent:
- Línia de suport a les inversions financerament sostenibles: inversions reals (capítol 6).
- Línia del suport a la prestació adequada de serveis públics locals: despeses de personal
(capítol 1), despeses corrents en béns i serveis (capítol 2), despeses financeres referides al
pagament d'interessos de préstecs de l'ens local destinatari (capítol 3), transferències
corrents (capítol 4) i despeses per passius financers (capítol 9).
On i com es fa?
La tramitació podrà ser, alternativament, en suport electrònic i en suport paper.
Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació de Barcelona.
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal, caldrà disposar d'accés i identificar-se
mitjançant nom d'usuari i contrasenya.
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Per crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l'expedient de referència.
El Portal permet crear i editar esborranys, i consultar l'estat de tramitació dels expedients de
l'ens al qual pertany l'usuari/ària.
Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d'interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a
tindran també les funcions de signatura i presentació de documentació.
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de
documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l'exercici de les seves
funcions i exerceixin per delegació o substitució d'un usuari signatari, prèvia acreditació.
Si s'opta per la tramitació en suport paper, la documentació es presentarà en qualsevol de
les oficines de registre de la Diputació.
Quan es dóna resposta?
La Diputació de Barcelona pagarà la part pendent de l'ajut, sempre que s'hagi justificat
despesa suficient, amb caràcter general, en el termini màxim de 30 dies des de la
presentació de la justificació.
Quin seguiment es pot efectuar?
Els ens beneficiaris podran posar-se en contacte amb la direcció de Serveis de Concertació
Local, centre gestor dels ajuts.
Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 222 concerta@diba.cat
Quina és la normativa aplicable?
El règim de concertació del Programa complementari de suport a les inversions
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, aprovat el 26
de juny de 2014.

10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació de les unitats prestadores de diversos recursos 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 present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 27 de novembre de
2014, va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el Catàleg
de serveis de l'any 2015, el seu regim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de desembre de 2014).
El Catàleg de serveis es una relació ordenada amb vocació d'exhaustivitat dels
recursos concertables identificats per les àrees sectorials que la Diputació publica
periòdicament en el marc del Pla a fi de satisfer les demandes i necessitats dels
governs locals durant el termini de vigència del referit Catàleg, tant pel que fa a
recursos econòmics com tècnics i materials.
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Per a cada recurs, el Catàleg proporciona una determinada informació, entre la que
s’hi inclou la unitat de prestació de referència de la Diputació.
Amb efectes 1 de març de 2015, la gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats s’ha reestructurat per simplificar i millorar la distribució de les tasques que té
encomanades. La nova estructura de la gerència ha quedat de la següent manera:
-

Servei d’urbanisme (SU), abans Servei de Planificació d’Habitatge i Millora
Urbana (SPHMU).

-

Oficina d’activitats (OA), abans Oficina d’Activitats i Urbanisme (OAU).

-

Oficina d’habitatge (OH), abans Oficina de Promoció i Gestió d’Habitatge
(OPGH).

Aquesta nova estructura, segons informe que ha tramés la gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats a la direcció de Serveis de Cooperació Local, ha
suposat el canvi d’unitat prestadora dels següents recursos del Catàleg 2015:
Unitat
prestadora
anterior
OAU
OAU
SPHMU
SPHMU

Recurs

Estudis i suport en matèria urbanística
Planejament urbanístic
Estudis de rehabilitació residencial d’àrees urbanes
Plans locals d’habitatge
Estudis sectorials per al disseny de les polítiques locals
SPHMU
d’habitatge

Unitat
prestadora
actual
SU
SU
OH
OH
OH

En aquests altres recursos, per la seva banda, el canvi només afecta a la denominació
de les oficines i servei prestadors, atès que tots ells es mantenen en el mateix àmbit:
Nom
Unitat
prestadora
anterior
OAU
OAU
OAU
OAU
SPHMU
SPHMU
SPHMU

Recurs

Cens d'Activitats
Estudis en matèria d'activitats i establiments
Plans d'autoprotecció
GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats
Adequació i activació d'espais buits per a usos temporals
Estudis per a l'adequació d'espais buits per a usos temporals
Estudis i projectes de regeneració urbana
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges destinats a
OPGH
polítiques socials
Serveis socials d'habitatge
OPGH
Estudis aplicats per a l'ampliació de l'oferta municipal
OPGH
d'habitatges destinats a polítiques socials
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La present proposta es justifica en la circumstància d’aplicar al Catàleg els canvis en
l’estructura orgànica ja aprovats, als efectes de facilitar la gestió del Catàleg i
assegurar el tractament de la informació, raó per la qual la seva tramitació no es pot
ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració del
servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
Vist l’apartat 12.3.c) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
de 2015, modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR les unitats prestadores dels recursos del Catàleg de serveis de
l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a continuació,
d’acord amb la nova estructura de la gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats.

Recurs

Unitat prestadora anterior

Estudis i suport en matèria urbanística

Oficina d’Activitats i Urbanisme

Planejament urbanístic

Oficina d’Activitats i Urbanisme

Estudis de rehabilitació residencial
d’àrees urbanes

Servei de Planificació
d’Habitatge i Millora Urbana
Servei de Planificació
d’Habitatge i Millora Urbana
Servei de Planificació
d’Habitatge i Millora Urbana

Plans locals d’habitatge
Estudis sectorials per al disseny de les
polítiques locals d’habitatge

Unitat
prestadora
actual
Servei
d’urbanisme
Servei
d’urbanisme
Oficina
d’habitatge
Oficina
d’habitatge
Oficina
d’habitatge

Segon.- ACTUALITZAR la denominació de les unitats prestadores dels recursos del
Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que
s’indiquen a continuació, d’acord amb la nova estructura de la gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats.

Recurs

Nom Unitat prestadora
anterior

Cens d'Activitats

Oficina d’Activitats i Urbanisme

Estudis en matèria d'activitats i
establiments

Oficina d’Activitats i Urbanisme

Plans d'autoprotecció

Oficina d’Activitats i Urbanisme

GIA - Aplicació informàtica per a la
gestió de les activitats

Oficina d’Activitats i Urbanisme
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Servei de Planificació
d’Habitatge i Millora Urbana
Servei de Planificació
d’Habitatge i Millora Urbana
Servei de Planificació
d’Habitatge i Millora Urbana

Nom
Unitat
prestadora
actual
Servei
d’urbanisme
Servei
d’urbanisme
Servei
d’urbanisme

Oficina de Promoció i Gestió
d’Habitatge

Oficina
d’habitatge

Serveis socials d'habitatge

Oficina de Promoció i Gestió
d’Habitatge

Oficina
d’habitatge

Estudis aplicats per a l'ampliació de
l'oferta municipal d'habitatges
destinats a polítiques socials

Oficina de Promoció i Gestió
d’Habitatge

Oficina
d’habitatge

Recurs
Adequació i activació d'espais buits
per a usos temporals
Estudis per a l'adequació d'espais
buits per a usos temporals
Estudis i projectes de regeneració
urbana
Reforma, condicionament i
rehabilitació d'habitatges destinats a
polítiques socials

Nom Unitat prestadora
anterior

11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació de la concessió definitiva a l’Ajuntament de Carme 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, en funcions, 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 per 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.
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L’Ajuntament de Carme, en data 26 de febrer de 2015, va presentar l’acceptació dels
ajuts atorgats provisionalment.
Realitzat el tràmit d’acceptació, es va procedir a resoldre la concessió definitiva dels
ajuts mitjançant dictamen aprovat en data 26 de març de 2015 (AJG 136/15).
D’acord amb l’acceptació presentada, es va aprovar una concessió definitiva de
16.264,41 € (setze mil dos-cents seixanta-quatre euros amb quaranta-un cèntims) per a
la línia de suport a l’ocupació local, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30101/24100/46242, i de 14.231,36 € (catorze mil dos-cents trenta-un euros amb
trenta-sis cèntims) per a la línia de suport a la reactivació econòmica local, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/12200/94210/46243.
Amb posterioritat a l’aprovació de la concessió definitiva, l’Ajuntament de Carme ha
presentat una nova sol·licitud de redistribució dels imports assignats a cada línia de la
següent manera: 13.264,41 € (tretze mil dos-cents seixanta-quatre euros amb quarantaun cèntims) per a la línia de suport a l’ocupació local i 17.231,36 € (disset mil dos-cents
trenta-un euros amb trenta-sis cèntims) per a la línia de suport a la reactivació
econòmica local. El motiu de la redistribució és que l’Ajuntament ha previst contractar
dues persones amb tasques de peó de brigada, restant un romanent de 3.000,00 € (tres
mil euros) del seu import de la línia de suport a l’ocupació local que els interessa poder
destinar a la línia de suport a la reactivació econòmica local.
D’acord amb l’article 16.4 del règim del Programa, els municipis de fins a 1.000
habitants, cas de l’Ajuntament de Carme, poden redistribuir a lliure disposició els
imports atorgats entre les dues línies de suport, incrementant la dotació prevista
inicialment per a cadascuna d’elles fins al límit de l’import total atorgat.
La present proposta es justifica en la circumstància que l’Ajuntament ha presentat una
sol·licitud en què es motiva de manera adequada la necessitat de la modificació i el
seu caràcter sobrevingut, així com en la voluntat de la Diputació de Barcelona de
recolzar específicament els municipis de fins a 1.000 habitants, als efectes que puguin
executar plenament els seus ajuts atorgats en el marc del Pla, raó per la qual la seva
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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 modificació de la concessió definitiva a l’Ajuntament de Carme
del Programa complementari de foment de l’ocupació local (ajuts 15/X/208434 amb
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16.264,41 € (setze mil dos-cents seixanta-quatre euros amb quaranta-un cèntims) i
15/X/208435 amb 14.231,36 € (catorze mil dos-cents trenta-un euros amb trenta-sis
cèntims)), aprovada per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en
data 26 de març de 2015, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015, en
el sentit de:

-

disminuir en 3.000,00 € (tres mil euros) l’import de 16.264,41 € (setze mil doscents seixanta-quatre euros amb quaranta-un cèntims) concedit en la línia de
suport a l’ocupació local amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30101/24100/46242, de forma que l’import definitiu passa a ser de
13.264,41€ (tretze mil dos-cents seixanta-quatre euros amb quaranta-un
cèntims).

-

incrementar en 3.000,00 € (tres mil euros) l’import de 14.231,36 € (catorze mil
dos-cents trenta-un euros amb trenta-sis cèntims) concedit en la línia de suport
a la reactivació econòmica local amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/12200/94210/46243, de forma que l’import definitiu passa a ser de
17.231,36€ (disset mil dos-cents trenta-un euros amb trenta-sis cèntims).

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 3.000,00 € (tres mil euros) amb
càrrec de l’aplicació pressupostària G/12200/94210/46243 del vigent pressupost
corporatiu.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als ens afectats.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
12.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
del conveni de col·laboració entre Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU, Ajuntament de Girona, Barcelona Infraestructures Municipals
SA, les diputacions de Barcelona, Lleida i Girona i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per a la contractació de la creació i desenvolupament de la Fase II del
Programari TCQi i per a la regulació de l’explotació i el manteniment d’aquesta
aplicació i deixar sense efectes l’anterior Acord de la Junta de Govern, de data
12 de març de 2015, sobre aprovació del Conveni de col·laboració per a la
contractació de la creació i desenvolupament de la Fase II del Programari TCQi.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
Atès que en data 12 de març de 2015, la Junta de Govern, va aprovar la minuta del
conveni del col·laboració entre les Diputacions de Barcelona, Lleida i Girona,
Infraestructures Municipals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la contractació
de la creació i desenvolupament de la Fase II del Programa TCQi, així com per a la
regulació de l’explotació i manteniment d’aquesta aplicació informàtica.

42

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vist que en data 16 d’abril de 2015, s’ha rebut informe emès per l’Assessoria Jurídica
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, mitjançant el qual es posa de
manifest la necessitat que sigui designada la Diputació de Barcelona com a òrgan
contractant de la licitació de la Fase II de la nova aplicació, a tenor del previst a la Llei
2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, Disposició Addicional Segona, apartat 2, relativa al Règim de contractacions
conjuntes, la qual determina que el règim de contractació aplicable a dites
contractacions és el que correspon als ens, els organismes o les entitats que tenen
caràcter d’administració pública, a l’efecte de la normativa de contractes del sector
públic, si alguna de les entitats que participa en la contractació té aquest caràcter.
Vist que l’Administració de la Generalitat mitjançant Infraestructures.cat, ostenta el
major percentatge de titularitat dels drets d’autor sobre l’aplicació informàtica TCQi
(44,68%), -essent Infraestructures.cat una societat mercantil no subjecta a dret
administratiu-, i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat és membre
del Patronat de l’ITec.
Atès que la Diputació de Barcelona ostenta, en la seva condició d’Administració
Pública la segona participació més elevada (21,27%) entre les administracions
públiques signants del Conveni, es considera que la Diputació de Barcelona hauria
d’actuar com a òrgan de contractació de la licitació del contracte per al
desenvolupament de la Fase II de la nova aplicació informàtica TCQi.
Vist que al Conveni aprovat per la Junta de Govern de data 12 de març de 2015 es
designava al Departament de Territori i Sostenibilitat com a òrgan de contractació i que
resulta ajustat a dret que sigui la Diputació de Barcelona qui s’encarregui de
l’esmentada contractació conjunta per les raons exposades, resulta convenient deixar
sense efecte l’ Acord de la Junta de Govern núm. 112/2015 de 12 de març sobre
aprovació del Conveni i aprovar una nova minuta de Conveni amb les noves
condicions.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, es proposa a la Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, que elevi a la Junta de Govern l’adopció, per
delegació de la Presidència, dels següents
ACORDS
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’Acord núm. 112/2015 de la Junta de Govern, de
data 12 de març de 2015, sobre aprovació del Conveni de col·laboració per a la
contractació de la creació i desenvolupament de la Fase II del Programari TCQi entre
les Diputacions de Barcelona, Lleida i Girona, Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya SAU, Ajuntament de Girona, Barcelona Infraestructures Municipals SA i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per les raons adduïdes a la part expositiva.
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Segon.- APROVAR la minuta del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU; Barcelona
Infraestructures Municipals SA, ajuntament de Girona; les diputacions de Barcelona, de
Lleida i de Girona; i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a la contractació del
desenvolupament de la Fase II del Programari TCQi i per a la regulació de l’explotació i
el manteniment d’aquesta aplicació, el text literal del qual i dels seus quatre annexos és
com segueix:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, SAU, BARCELONA INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA,
L’AJUNTAMENT DE GIRONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
PER A LA CONTRACTACIÓ, CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA FASE II DEL
PROGRAMARI TCQI I PER A LA REGULACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT
D’AQUESTA APLICACIÓ
A Barcelona, a _________de 2015
INTERVENEN
D’una part, el Sr. Joan Lluís Quer Cumsille, President i Conseller Delegat de l’empresa
pública de la Generalitat de Catalunya, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
(Infraestructures.cat), nomenat en virtut d’acord del Consell d’Administració
d’Infraestructures.cat de data 10 de febrer de 2011, segons escriptura d’apoderament
atorgada en data 16 de març de 2011, davant el Notari de Catalunya, Sr. Joan-Carles
Farrés Ustrell, sota número de protocol 548.
D’una altra part, el Sr. Albert Civit Fons, Conseller Delegat de l’empresa municipal de
l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), d’acord amb
l’escriptura de cessament d’Administrador i altres càrrecs i nomenament de Conseller
Delegat, atorgada davant el Notari de Catalunya, Sr. Enrique Beltran Ruiz, en data 1
d’octubre de 2013, sota el número de protocol 1410.
D’altra part, Il·lm. Sr. Carles Puigdemont Casamajó, Alcalde-president de l'Ajuntament de
Girona, en virtut de les atribucions conferides per l’Acord de la Junta de Govern Local de 17
de gener de 2014, pel qual se'l faculta per assumir els compromisos derivats d'aquest
Conveni. Assistit per la Secretària General de l'Ajuntament de Girona, la Sra. M. Glòria Gou
Clavera.
D’altra part, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal, President Delegat de l'Àrea d'Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, de la Diputació de Barcelona, en virtut de les
atribucions conferides per 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 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 als BOPB
de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament. Compareix assistit pel Sr. Albert Ortiz
Villuendas, Secretari Delegat, en virtut de les atribucions conferides pel Decret de la
Presidència de data 16 de desembre de 2013 (núm. 12577/13) sobre la delegació de
funcions de la Secretaria, mandat 2011-2015 (III) i publicades al BOPB de 20 de gener de
2014.
D’altra part, Il.lm. Sr. Joan Reñé Huguet, President de la Diputació de Lleida, en virtut de les
atribucions conferides per l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
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de règim local, en relació amb l’article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
D’altra part, l’Il•lm. Sr. Joan Giraut Cot, President de la Diputació de Girona, nomenat per
acord del ple de data 3 de març de 2015, en virtut de les atribucions conferides per acord
de la Junta de Govern, de data 28 de gener de 2014. Compareix assistit pel Sr. Jordi Batllori
Nouvilas Secretari General de la Diputació en virtut de les atribucions conferides per la
Resolució General d'Administració Local de data 18 de juny de 2013.
I d’altra part, el Sr. Ramon Maria Torra Xicoy, Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
nomenat per acord del Consell Metropolità de data 21 de juliol de 2011 i en virtut de les
competències delegades per la Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant
resolució de data 21 de juliol de 2011, i facultat expressament per a la signatura d’aquest
conveni per acord de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data
............, assistit en aquest acte pel senyor Sebastià Grau Àvila, Secretari General de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de
2011, en funcions d’assessorament segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del RD
1174/1987, de 18 de setembre, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració
Local amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves funcions de fedatari i
d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local, que certifico.
(en endavant les Administracions i Entitats públiques signants)
Les persones reunides es reconeixen la competència necessària per formalitzar el present
Conveni de Col·laboració, i en conseqüència
EXPOSEN
I.- Que des de l’any 1984, la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
(en endavant l’ITeC) impulsa la creació de mètodes i d’instruments que facilitin als diferents
agents del sector de la construcció l’optimització de les seves actuacions dins dels procés
constructiu.
Del conjunt d’aquests mètodes i instruments neix la metodologia SEGUITeC per a
l’establiment i seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat en el procés constructiu,
aplicada de forma reeixida a les principals operacions d’infraestructura i edificació que
tingueren lloc a Barcelona en el transcurs dels anys 1988-1992 com a conseqüència dels
Jocs Olímpics.
La nova versió de la Metodologia SEGUITeC, anomenada TCQ, que a l’any 1997 acorden
desenvolupar conjuntament l’anteriorment denominada Gestió d’Infraestructures, SAU
(GISA), actualment Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
(Infraestructures.cat) i l’ITeC, inclou el desenvolupament del nou programari TCQ2000
(anomenat anteriorment COSTITeC), i conclou en la creació d’una aplicació anomenada
TCQ2000 de la que Infraestructures.cat ostenta la titularitat i l’ITeC la titularitat de la
metodologia emprada i els drets d’explotació, en exclusiva, sobre la mateixa (reproducció,
distribució i transformació) per a l’àmbit territorial d’arreu del món d’acord als termes de dit
Conveni, el qual fou prorrogat i és actualment vigent. El TCQ2000 és una aplicació
informàtica per a la gestió de la informació que es produeix durant el procés constructiu. El
TCQ2000 disposa d'un mòdul específic per a cadascuna de les fases del procés constructiu
seguint la tipologia de mòduls que es detallen en l’Expositiu II.
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L’ITeC té registrades davant la Oficina Española de Patentes y Marcas les següents
marques nacionals:
-

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

-

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

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

Mòdul de manteniment d’edificis: amb totes les utilitats.
Mòdul de Pressupostos amb les següents utilitats:

1.-Exportació/importació de pressupostos al “núvol” per el seu ús tant amb TCQ2000 com
TCQi.
2.-Visualització d’un pressupost (estructura pressupostària,
components i plecs de condicions tècniques associat).
-

línies

pressupost,

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

La Fase II inclou els Mòduls següents:
-

de

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

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

48

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Així, les Administracions i Entitats públiques disposaran, per a ús propi, del nombre de
llicències de qualsevol dels mòduls i/o utilitats de l’aplicació TCQi, que considerin
necessàries, el que posaran en coneixement de l’ITeC per tal que els atorgui les llicències
requerides.
QUART.- Comissió Tècnica per a l’avaluació i desenvolupament tècnic de l’aplicació
informàtica i d’una Comissió de Coordinació i Seguiment dels objectius del present
Conveni i del contracte
Per tal de vetllar per la correcta creació i desenvolupament tècnic de l’aplicació TCQi,
d’acord als criteris i necessitats de les Administracions i Entitats públiques signants, tant en
la fase de programació de la primera versió, com durant la fase d’explotació i ús, que inclou
el seu manteniment i evolució, mitjançant el conveni formalitzat en data 26 de març de 2014,
es va crear una Comissió Tècnica integrada pels representants de les Administracions i
Entitats públiques signants, designats a l’efecte, amb un nombre màxim de 2 persones per
Administracions i Entitats públiques. Forma part també de dita Comissió l’ITeC però sense
dret de vot.
Aquesta Comissió Tècnica es mantindrà per al desenvolupament i posterior explotació i ús
de la Fase II de l’aplicació TCQi.
Les funcions principals de la Comissió Tècnica són les següents:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

La Comissió Tècnica es reunirà almenys tres vegades a l’any, i sempre que a petició d’un
dels membres, la intenció d’assistència sigui de la meitat més un dels seus membres.
El Director de Producció d’Infraestructures.cat (o la persona que en cada moment ocupi el
càrrec definit o el seu equivalent) actuarà com a President de la Comissió Tècnica amb
funcions de coordinació. La Secretaria de la Comissió Tècnica l’ostentarà un representant
de l’ITeC.
Tanmateix, les parts acorden mantenir la Comissió de Coordinació i Seguiment del
desenvolupament dels objectius del Conveni i del contracte, així com de l’explotació de
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l’aplicació informàtica, creada mitjançant l’anterior Conveni de data 26 de març de 2014 i
que està integrada pels representants de les Administracions i Entitats públiques signants,
designats a l’efecte, amb un nombre màxim de 2 persones per cadascuna de les
Administracions i Entitats públiques. Actuarà com a President d’aquesta Comissió el
representant d’Infraestructures.cat.
Les funcions principals de la Comissió de Coordinació i Seguiment són les següents:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

2015
Aportacions
inicials
254.676
121.239
12.141
121.239
12.141
12.141
36.423

Resta
aportacions
509.352,67
242.478,32
24.282,03
242.478,32
24.282,03
24.282,03
72.846,10

2016

Total Fase 2

509.352,67
242.478,32
24.282,03
242.478,32
24.282,03
24.282,03
72.846,10

1.273.381,34
606.195,64
60.705,06
606.195,64
60.705,06
60.705,06
182.115,19

570.000

1.140.001,50

1.140.001,50

2.850.003,00

* Els imports expressats en Euros. No inclouen IVA

El pagament de les aportacions econòmiques de cadascuna de les Administracions i
Entitats públiques es durà a terme per aquestes a l’ITeC en el marc del contracte adjudicat
per la Diputació de Barcelona a aquest últim, a quin efecte l'ITeC emetrà les corresponents
factures de forma independent a cadascuna de les Administracions i Entitats públiques pel
respectiu import de les seves aportacions.
Aquestes aportacions es fixen atenent a les disponibilitats pressupostàries i participació de
les Administracions i Entitats públiques.
Les aportacions inicials en la quantia prevista en el present acord es faran efectives per les
parts signants a la formalització del contracte entre la Diputació de Barcelona i l’ITeC.
La resta d’aportacions previstes per als anys 2015 i 2016 es duran a terme de la següent
manera:
-el 40% de l’anualitat el 31 de març (per l’any 2015 a la data de signatura del contracte),
-el 30% de l’anualitat el 30 de juny,
-el 30% de l’anualitat el 31 de desembre.
Llevat de la primera aportació que té caràcter de finançament anticipat, el moment de
pagament de la resta d’aportacions quedarà condicionat a la correcta evolució i
desenvolupament de l’aplicació TCQi, a satisfacció de les parts signants. Amb aquesta
finalitat, la Comissió Tècnica amb caràcter previ al calendari per fer efectives les aportacions
i com a condició de pagament, haurà de validar els treballs executats fins aquell moment. En
cas contrari, les dates de pagament quedaran posposades a aquella data en què la
Comissió Tècnica validi les feines. Una vegada es doni el vist-i-plau a les feines, la Comissió
de Coordinació i Seguiment autoritzarà el pagament de les corresponents aportacions.
SISÈ.- Baixa d’Administracions i Entitats públiques o cessió a una tercera
Administració i/o Entitat pública de la seva participació
Les Administracions i Entitats públiques signants podran causar baixa del Conveni a petició
pròpia per escrit o per incompliment de les condicions establertes en el present document,
amb la corresponent validació de la Comissió de Coordinació i Seguiment. En dits supòsits,
les parts que causin baixa hauran de renunciar al percentatge corresponent a la seva
titularitat dels drets d’autor sobre l’aplicació TCQi i, en conseqüència a la consideració de
titulars de la mateixa, cedint en el seu cas a la resta d’Administracions i Entitats públiques
signants els drets que li poguessin correspondre sobre la aplicació TCQi en la proporció que
cadascuna d’elles tingui en el moment de produir-se la sortida, sense dret a reemborsament
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de la seva aportació econòmica. A tal efecte la Comissió de Coordinació i Seguiment
validarà la corresponent redistribució dels percentatges de titularitat de la resta de
signataris.
Quan la baixa suposi una modificació del contracte adjudicat amb un decrement de l’import
adjudicat o aquesta pugui ser causa d’inviabilitat del contracte que suposi la resolució
anticipada del mateix, o qualsevol altra causa que impliqui el rescabalament de danys i
perjudicis a favor de l’ITeC, dita indemnització serà a càrrec de la part que causi baixa.
Les Administracions i Entitats públiques signants podran també cedir els seus drets i
obligacions dimanants del present Conveni a favor de terceres Administracions i Entitats
públiques que es subrogaran en la posició de la cedent, prèvia validació de la Comissió de
Coordinació i Seguiment i sempre que es donin les següents condicions:
-que els cessionaris siguin Administracions o Entitats públiques territorials de Catalunya.
-que entre les funcions dels cessionaris s’inclogui en la seva activitat la gestió d’obres de
construcció (edificació, urbanització, enginyeria civil).
-que els cessionaris adquireixin el compromís de finançament del desenvolupament de
l’aplicació TCQi amb l’aportació dinerària que es determini i a la subrogació de tots els drets
i obligacions de la cedent dimanants del present Conveni.
SETÈ.- Explotació i ús de l’aplicació informàtica desenvolupada en la Fase II
Les Administracions i Entitats públiques signants acorden que, mitjançant el contracte que
signaran la Diputació de Barcelona (en el seu propi nom i representació i també en el de la
resta de parts signats del present Conveni) i l’ITeC, cediran els drets d’explotació de
l’aplicació informàtica TCQi a l’ITEC, amb caràcter exclusiu, en l’àmbit territorial d’arreu del
mon i mentre la aplicació TCQi sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitats públiques
signants. En virtut d’aquesta cessió es preveu que es cedeixin els drets de reproducció,
distribució i transformació. L’abast de dita cessió en exclusiva resta condicionada a l’estricte
compliment per part de l’ITeC de les avaluacions i millores que s’aprovin per la Comissió de
Coordinació i Seguiment del present Conveni. En cas d’incompliment, la cessió de drets
podrà ser objecte de revocació.
Respecte de l’ús de l’aplicació informàtica TCQi, a més de gaudir totes les Administracions i
Entitats Públiques titulars de l’ús dels mòduls de la Fase II en igualtat de condicions segons
l’establert en l’Acord Tercer, les parts signants acorden que respecte d’altres
Administracions i Entitats públiques a les que les signatàries del present Conveni prestin els
seus serveis o donin suport, aquestes gaudiran d’unes condicions especials per a obtenir les
llicències d’ús del mòduls de l’aplicació TCQi que, en cap cas s’entendrà com un atorgament
del dret de propietat sobre l’aplicació informàtica, com tampoc habilitarà als cessionaris a
cedir-los a tercers total o parcialment. Aquestes cessions seran informades a la Comissió
Tècnica per tenir coneixement de les mateixes. Totes aquestes autoritzacions d’ús es
recolliran en el contracte a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’ITeC, i caldrà
formalitzar-les en les corresponents llicències d’ús que l’ITeC atorgarà a favor de les parts
signants. Aquesta facultat d’ús es mantindrà en tant que dita aplicació sigui d’utilitat per a les
Administracions i Entitats Públiques signatàries del Conveni.
L’Annex IV d’aquest Conveni detalla les esmentades condicions especials per a obtenir les
llicències d’ús.
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Tanmateix, durant el desenvolupament de la Fase II, les Administracions i Entitats públiques
tindran dret a disposar, sense càrrec, i per ser utilitzades per al seu propi personal les
llicències següents que atorgarà l’ITeC en el marc del contracte a subscriure entre la
Diputació de Barcelona i l’ITeC.
-les llicències d’ús del TCQ2000.
-les llicències d’ús del Banc de preus i Plecs de productes genèrics de construcció de l’ITeC
(Banc Bedec).
Pel que fa a les funcions que s’assignaran a l’ITeC en el contracte a subscriure entre la
Diputació de Barcelona i l’ITeC, en relació amb l’explotació del TCQi, aquestes inclouran la
gestió de les llicències d’ús del TCQi (dels seus mòduls) per part dels titulars i d’altres
usuaris, la qual cosa implicarà: el control dels usuaris, el control de l’ús de les llicències,
l’atenció telefònica o telemàtica a les seves preguntes, la comercialització del programari
com a part de la Metodologia TCQ, el manteniment i ús de la Marca (si fos el cas), la
formació en l’aprenentatge i el perfeccionament en l’ús del programari, i la disposició de
mitjans personals i materials per fer front a aquestes activitats.
Així mateix, l’ITeC haurà de presentar anualment a la Comissió de Coordinació i Seguiment
un informe de l’explotació i gestió del TCQi, que haurà de ser degudament aprovat per
majoria dels seus membres.
VUITÈ.- Manteniment i evolució
Les Administracions i Entitats públiques signants assignaran a l’ITeC en el contracte a
subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’ITeC, la realització de les funcions de
manteniment del TCQi a desenvolupar. Això implicarà el compromís de posada al dia del
programari per hostatjar i accedir a l’aplicació, del programari de suport i creació del TCQi, i
de les correccions de les disfuncions que es comuniquin pels titulars i pels altres usuaris.
Tanmateix s’assignarà a l’ITeC en dit contracte la realització de les funcions de programació
per a l’evolució del TCQi. Aquesta evolució, entesa com la millora de les prestacions del
programari i/o la incorporació de noves prestacions i funcionalitats, ha de respondre a les
demandes dels titulars i dels usuaris. En el contracte es recollirà la cessió drets de tota
evolució a favor de les Administracions i Entitats públiques signants en les mateixes
condicions que les recollides en el present Conveni.
L’ITeC finançarà aquestes tasques mitjançant els ingressos provinents dels drets de les
llicències d’ús del TCQi, la formació en aprenentatge i el perfeccionament en l’ús del
programari, per part de tercers usuaris derivats de la cessió del dret d’explotació atorgat per
les Administracions i Entitats públiques.
NOVÈ.- Vigència
El període de vigència d’aquest Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura fins a la
finalització de la Fase II de creació i desenvolupament de la nova aplicació informàtica
TCQi, sens perjudici de les clàusules relatives a la titularitat i a les cessions de drets que es
mantindran vigents mentre l’aplicació TCQi sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitat
públiques signants i de la facultat de resolució en els casos previstos en el present Conveni i
en el contracte a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’ITeC.
Quant a la cessió de les llicències i les condicions de manteniment a favor dels ajuntaments
fixades a l’annex IV del present conveni, aquestes entraran en vigor a partir de la

53

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

disponibilitat del mòduls del TCQi, mantenint-se les condicions mentre l’aplicació sigui
d’utilitat per a les Administracions i Entitats Públiques signatàries del Conveni.
Dos mesos abans d’extingir-se el termini previst de la Fase II de creació i desenvolupament
de la nova aplicació informàtica TCQi, la Comissió Tècnica verificarà el grau de creació i
desenvolupament dels Mòduls que la composen, per determinar la seva finalització en el
termini establert a satisfacció de les parts signants. En cas que es prevegi el total
compliment de l’objecte del present Conveni i per tant, del contracte adjudicat en el termini
establert inicialment, les parts iniciaran els tràmits per procedir a la seva Recepció, en cas
contrari, si escau, s’acordarà una pròrroga del període de vigència per tal d’ultimar la totalitat
dels treballs, amb la conseqüent pròrroga del termini fixat per aquestes tasques en el
contracte adjudicat.
DESÈ.- Revisió i modificació del Conveni
Les parts signats, quan les circumstàncies així ho requereixin i ho acordi la Comissió de
Seguiment, podran revisar el present Conveni i modificar-lo en allò que es consideri
necessari, mitjançant la formalització d’una Addenda modificativa.
Quan de dites modificacions es desprengui la necessitat de modificar el contracte adjudicat
a l’ITeC, es tramitarà la corresponent modificació contractual en els termes i amb les
limitacions previstes contractualment i en la normativa de contractació pública d’aplicació.
ONZÈ.- Causes d’extinció
El present Conveni de Col•laboració i el contracte a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l’ITeC s’extingiran, a més de per la finalització de les actuacions que
constitueixen el seu objecte, per qualsevol de les causes següents:
a) Per mutu acord de les parts signants del mateix i de l’ITeC que s’instrumentarà perescrit.
b) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les actuacions que en
constitueixen el seu objecte.
c) Per incompliment manifest de les seves clàusules. En dit supòsit, quan aquest
incompliment es produís només per una o alguna de les parts signants, la resta podrà
revisar els termes del Conveni i per tant, la seva continuïtat, d’acord a l’establert en
l’acord Sisè.
d) Per concórrer en l’ITeC alguna causa que l’inhabilités per a executar l’objecte del
Conveni.
Així mateix, el present Conveni també s’extingirà en cas d’extinció anticipada del contracte a
subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’ITeC..
En els supòsits d’extinció anticipada del Conveni i per tant, del contracte adjudicat a l’ITeC,
es procedirà a la seva liquidació econòmica atenent als treballs realitzats i aportacions
econòmiques desemborsades per les parts, i a la possible compensació que per danys i
perjudicis es poguessin dimanar a favor de l’ITeC per causes no imputables a aquest.
Tanmateix, tots els drets de l’ITeC sobre la aplicació TCQi revertiran a les Administracions i
Entitats públiques signants en la proporció que en el moment de l’extinció cadascuna d’elles
ostenti en el marc del present Conveni, llevat que les parts acordin una altre cosa.
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DOTZÈ.- Confidencialitat
Les parts signats i els seus respectius usuaris es comprometen a guardar la màxima reserva
i confidencialitat, en relació als resultats dels treballs objecte del present Conveni, així com,
respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions a les que hagin tingut accés,
inclòs respecte aquells tercers als que s’hagin atorgat llicències d’ús dels del mòduls de
l’aplicació TCQi.
TRETZÈ.- Resolució de conflictes
Les possibles controvèrsies o discrepàncies en la interpretació o compliment del Conveni
seran resoltes en primera instància de forma amistosa entre les parts a través de la
Comissió Tècnica o la Comissió de Coordinació i Seguiment.
Sense perjudici de l’anterior i en cas que dites divergències no poguessin ser resoltes de
forma amistosa, les parts es sotmetran als Tribunals o Jutjats de l’Ordre Jurisdiccional
Contenciós-administratiu de Barcelona.
I, com a prova de conformitat, els atorgants signen aquest Conveni per septuplicat exemplar
i a un sòl efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.
(Signatures)
Annex I
al Conveni de col·laboració per a la realització del programari TCQi, de gestió del Temps,
Cost i Qualitat del procés constructiu.
Viabilitat i Arquitectura del programari.
Viabilitat
S’han realitzat anàlisis i proves per tal de decidir la manera òptima, des del punt de vista
d’eines de programació, de desenvolupament del TCQi.
En primer lloc s’ha fet la prova de desenvolupar una aplicació en l’entorn .NET de Microsoft i
de traduir-la a bytecode de Java utilitzant l’eina de traducció “Grasshoper”, i com a gestor de
bases de dades l’SQL Server. Posteriorment es van repetir les mateixes proves emprant,
però, Oracle com a gestor de bases de dades. Com que el rendiment de les aplicacions, en
el cas de la utilització d’Oracle, no es va considerar acceptable es va proposar de
desenvolupar la part Servidor de l’aplicació del TCQi directament en Java. En el cas de
Servidors d’aplicacions Windows s’utilitzarà el concepte de “màquina virtual”.
Pel que fa al desenvolupament de la part Client de l’aplicació, s’ha analitzat la viabilitat de
basar-se en Clients “lleugers” cosa que independitzaria l’aplicació de l’entorn concret i la
infraestructura particular de cada Client. La conclusió fou que, efectivament, és possible
implementar tota la part Client del TCQi com un Client “lleuger” de tipus Web RIA.
La tecnologia més apropiada per a aconseguir un Client “lleuger”, tenint en compte les
particularitats d’una aplicació com el TCQi, era la Silverlight de Microsoft front la tecnologia
FLEX d’Adobe.
Malgrat haver descartat, en una primera instància, la utilització de la tècnica AJAX en
considerar-la més limitada pels requeriments que imposa una aplicació del tipus TCQi, es va
fer una anàlisi, de prestacions o possibilitats, sobre tot de futur, més que de idoneïtat
tècnica, entre aquest tecnologia i la Silverlight sobre tot tenint en compte que el TCQi
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precisa d’un important temps de desenvolupament i s’ha de preveure un ús de la nova
aplicació per un període no inferior als 10 anys.
Al mateix temps es va fer també una prova real d’utilització de la tecnologia Silverlight en
desenvolupar una aplicació per a un Client “lleuger” de la representació gràfica del diagrama
de barres de la part de la planificació de treballs, obtenint uns resultats excel•lents, i una
altra per a la incorporació de les partides d’obra d’un banc de preus a un pressupost, amb
els mateixos resultats positius.
Totes aquestes anàlisi i resultats de les proves portaren a la decisió de que el
desenvolupament de la part Client de l’aplicació del TCQi era més interessant fer-ho amb la
tecnologia Silverlight.
No obstant i un cop desenvolupat el “mòdul pilot”, donat que Microsoft ha deixat de donar
suport a aquesta tecnologia i ha apostat per HMTL 5 + CSS3 + Javascript + ajax, tecnologia
per altre costat també analitzada i comprovada, es la que s’adoptarà per al
desenvolupament de la part Client en el TCQi, havent de reprogramar aquesta part pel que
fa al “mòdul pilot”.
Es va prendre la decisió d’utilitzar d’una arquitectura de tipus SOA pels següents motius:
•

Reutilització: permet la reutilització dels serveis de negoci entre les diferents aplicacions
que poden ser tant internes de la empresa com d’altres entitats o empreses.

Normalment només les aplicacions internes actuen com proveïdors i consumidors de serveis
d’aplicacions internes. Es contemplar també la necessitat que les aplicacions internes es
comportessin com a proveïdors i consumidors de web services amb sistemes adjacents .
•

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

•

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

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

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

•

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

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

Els components d’aquesta arquitectura i els servidors necessaris seran variables en funció
de cadascun dels tres escenaris on hagi de funcionar l’aplicació.
-Components de l’Arquitectura
A continuació es descriuen els diferents components software que conformen l’arquitectura,
indicant el paper que cadascun d’ells realitza, com es comuniquen entre ells i on estan
ubicats físicament als servidors o estacions de treball.
-Components per capes
Els components software que conformen l’arquitectura estan agrupats en:
•

Capa de presentació

És la capa encarregada de mostrar les interfícies gràfiques de comunicació amb l’usuari
(capa de client), i està composada per un navegador de Internet.
El comportament del client s’explica més en detall al punt Arquitectura del Client del
document d’arquitectura.
•

Capa SOA

És la capa encarregada d’exposar les funcionalitats del negoci mitjançant web services, i
que poden ser consumits per les aplicacions internes de la empresa o bé per altres
aplicacions de tercers.
El comportament d’aquesta capa s’explica més en detall al punt Capa SOA del document
d’arquitectura.
•

Capa de Seguretat

És la capa encarregada de controlar l’accés a qualsevol recurs protegit del servidor
(entenent com a recurs: web service, pàgina JSP, o qualsevol altre element protegit al
servidor). Aquesta capa també és responsable de limitar o denegar l’accés a funcionalitats
de la lògica de negoci en funció del sistema de gestió de llicencies.
SpringSecurityés l’eina responsable de l’autentificació i autorització, juntament amb JA-SIG
CAS per l’autentificació i single sign-on.
El funcionament de la capa de seguretat s’explica més en detall al punt Seguretat del
document d’arquitectura.
•

Capa de Negoci

Està formada pels programes que implementen la lògica de negoci, i es comunica amb
peticions que arriben des dels web services i són validades per la capa de seguretat.
El funcionament d’aquesta capa s’explica més en detall al punt Capa de Negoci del
document d’arquitectura.
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•
Capa de Persistència
És la capa encarregada de la obtenció i emmagatzematge de la informació a la base de
dades mitjançant un ORM, en aquest cas Hibernate. El ORM persisteix les dades físicament
sobre un SGBD, que en el nostre cas poden ser SQL-Server o Oracle.
El funcionament d’aquesta capa s’explica més en detall al punt Capa de Persistència del
document d’arquitectura.
En la següent figura es mostren els components i la seva relació:

En la següent figura es mostren els components i la seva relació:
Comunicació entre components
A la imatge que es presenta a continuació es mostra com els components es comuniquen
entre si per tal de donar servei a les peticions realitzades pels clients:
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-Ubicació física dels components
La ubicació física dels components dependrà de l’escenari final i de l’entorn d’ús. A la
següent figura es mostra l’escenari més complet, i que s’haurà de configurar segons la
necessitat.
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-Capa de Presentació: Usabilitat i Guia d’Estil
Usabilitat
En els darrers anys la informàtica s’ha fet més accessible a tot tipus d’usuaris. Si fa uns
anys era necessari tenir certs coneixements tècnics, ara, i cada cop més, es procura
desenvolupar software més senzill d’utilitzar per tothom. L’objectiu és clar: quan més fàcil i
intuïtiu sigui l’ús d’un sistema, més productivitat s’aconseguirà i, per consegüent, menys
temps de formació necessitarà.
La usabilitat mesura la qualitat de la interacció (facilitat d’aprenentatge i d’ús) d’un usuari
amb un producte o sistema (ja sigui un lloc web, una aplicació de software, tecnologia mòbil,
o qualsevol altre sistema), i ve determinada per una combinació de factors que han de ser
quantificables per tal de que es pugui mesurar. Aquest factors són:
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

62.908€

65

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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

322.857€

Planificació i seguiment de treball
Totes les utilitats

554.752€

Certificació
Resta d’utilitats no desenvolupades a la Fase I

126.894€

Gestió de Control de Qualitat
Totes les utilitats

770.816€

Estudi i Plans de Seguretat i Salut
Totes les utilitats

99.840€

Gestió Mediambiental
Totes les utilitats

599.168€

Gestió de Control de Costos
Totes les utilitats

312.768€

TOTAL

2.850.003€

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

Nombre de llicències
de cessió gratuïta
1
2
3
4
5
10

Llicències successives

25% de descompte
sobre tarifa vigent

Aquesta cessió de llicències comportarà estar donat d’alta del servei de manteniment, el
qual dóna dret al servei d’atenció telefònica i a les actualitzacions del programari TCQi.
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Cost de manteniment de les llicències:
-

El manteniment de la primera llicència del mòdul de pressupost serà gratuït en tant que
l’aplicació sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitats Públiques signatàries del
Conveni.
El manteniment de les següents llicències del mòdul de pressupost i de la resta de
mòduls (des de la seva primera llicència) tindrà una bonificació del 25% sobre la tarifa
vigent en cada moment.
Mòduls
- Pressupostos
- Seguiment econòmic
- Comparació ofertes
- Certificació
- Planificació/seguiment del treball
- Manteniment
- Àrea Col·laborativa
- Estimació de costos
- Control de Qualitat
- Estudis i Plans Seguretat i salut
- Gestió Mediambiental
- Gestió de control costos

1a. Llicència
Gratuït

Resta llicències
25% bonificació

25% bonificació

25% bonificació

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

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

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

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

IMPORT
IVA INCLÒS
440.097,96 €
293.398,77 €

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya,SAU, Barcelona Infraestructures Municipals SA, l’Ajuntament de Girona, la
Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Cinqué.- FACULTAR a Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, per a la signatura del conveni, així
com per a qualsevol altre document necessari per a l’efectivitat dels acords.
13.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència aprovar la
convalidació de l’aprovació del Protocol de Col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona , amb
l’objectiu de donar difusió al projecte ApparkB que la Diputació de Barcelona
executarà en el marc del Conveni aprovat per Decret de presidència de data 22
d’abril de 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Les tecnologies mòbils s’estan incorporant als sistemes de pagament de
l’estacionament de vehicles a les zones regulades d’algunes ciutats, amb la finalitat
d’oferir a la ciutadania una nova modalitat de pagament més còmoda i, sobretot,
ajustada al temps real d’aparcament utilitzat.
El sistema ApparkB de l’Ajuntament de Barcelona s’ha consolidat com el més utilitzat a
la demarcació, tant pel que fa al número d’usuaris com d’operacions diàries que s’hi
realitzen.
L’Ajuntament de Barcelona ha ofert a la Diputació de Barcelona la possibilitat de
replicar el sistema ApparkB a fi que es pugui utilitzar a tots els municipis que ho
desitgin i contribuir d’aquesta manera a facilitar el pagament de l’estacionament regulat
amb una mateixa aplicació comuna a la demarcació.
Per Decret núm. 3480/15, de data 22 d’abril de 2015, s’aprovà un conveni de
col·laboració i Barcelona Serveis Municipals SA amb l’objectiu de dotar d’una
plataforma de pagament a través del mòbil, de l’estacionament regulat a tots els
municipis de la província de Barcelona. Aquesta col·laboració consisteix en:
-

Facilitar al ciutadà els desplaçaments dins la província de Barcelona, de tal
manera que pugui utilitzar el mateix sistema de pagament a tots els
municipis que la integren.
Simplificar les gestions, interaccions i desenvolupaments a realitzar per part
dels operadors privats amb els diferents municipis de la província.
Posar l’ús de les noves tecnologies a l’abast de tots els municipis de la
província.
Consolidar l’aplicació com una de les plataformes que dóna servei a un
volum important de municipis.
Permetre futures col·laboracions entre BSM i DIBA en aquest àmbit.

Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona està interessada en donar difusió i ampliar
l’oferta de serveis TIC als ajuntaments, a fi d’atendre nous requeriments derivats de la
implementació de solucions tecnològiques en l’àmbit smart city / smart region, i que
aquesta ampliació resulta igualment d’interès per a l’Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona.
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Vist l’apartat 3.4.i.1)) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats
al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, es proposa a la Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, que elevi a la Junta de Govern l’adopció, per
delegació de la Presidència, dels següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Protocol de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, signat en
data 13 de maig de 2015, amb l’objectiu de donar difusió al projecte ApparkB, que la
Diputació de Barcelona executarà en el marc del Conveni aprovat per Decret de
presidència de data 22 d’abril de 2015, el qual tot seguit es transcriu:
“PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ
Barcelona,
REUNITS
L’ Ilm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President Delegat d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona, en exercici de les atribucions pròpies del seu
càrrec.
L’ Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina, Segona Tinent d’Alcalde de l’Excm. Ajuntament de
Barcelona i Presidenta del Consell d’Administració de Barcelona de Serveis Municipals, S.A,
assistida pel Sr. Angel Pascual Oliva, Secretari delegat de l’Àrea d’economia, empresa i
ocupació de l’Excm. Ajuntament de Barcelona.
El Sr. Antoni Poveda i Zapata, Vicepresident de Transport i Mobilitat de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, en exercici de les atribucions pròpies del seu càrrec, assistit pel
Sr. Sebastià Grau Àvila, Secretari General de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat
per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de 2011, en funcions d’assessorament
segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, regulador
del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en
l’exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Les parts aquí comparegudes, es reconeixen la competència i capacitat legal per
l’atorgament del present protocol de col·laboració, i
MANIFESTEN
I.- Que l’Ajuntament de Barcelona a través de la societat municipal Barcelona de Serveis
Municipals, S.A. (BSM) de qui es el seu soci únic, ha desenvolupat una aplicació informàtica
anomenada “ApparkB” que permet el pagament de la tarifa horària per a l’aparcament en
superfície a la ciutat de Barcelona mitjançant el telèfon mòbil de l’usuari.
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II.- Que la implantació i posta en marxa d’aquesta aplicació, es compatible amb les
funcionalitats del parquímetres situats als vorals dels carres amb places regulades, de forma
que el conductor-usuari del servei, podrà escollir en cada moment utilitzar un sistema de
pagament tradicional, mitjançant monedes o targetes bancàries en el propi parquímetre, o
bé, mitjançant l’aplicació de l’ “ApparkB”, on el sistema genera un rebut virtual (un fitxer) al
final de l’estacionament, de forma que l’usuari el podrà descarregar i imprimir posteriorment
si ho desitja.
III.- Que l’aplicació “ApparkB”, ha estat desenvolupada i es propietat de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A. i els resultats de la seva implantació i bona acollida per parts dels
usuaris, la fan idònia per poder ser implantada en altres municipis de l’ Àrea Metropolitana i
de la resta de la província de Barcelona.
IV . Que Barcelona de Serveis Municipals, S.A i la Diputació de Barcelona han signat un
conveni de col·laboració, aprovat per Decret de data 22 d’abril de 2015, reg res. 3480/15,,
pel qual la primera cedeix l’ús del sistema “Apparkb” a la segona, a fi que es pugui
implementar als municipis de la província de Barcelona que ho desitgin.
V.- Que com a expressió de les voluntats manifestades per les parts compareixents,
ACORDEN
I. La Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i l’Ajuntament de
Barcelona, han expressat la necessitat d’impulsar i facilitar l’ús del telèfon mòbil, com a
mitjà de pagament de les zones regulades d’aparcament de tots els municipis de la
demarcació de Barcelona, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans que facin ús de les
zones regulades, un sistema de pagament útil, còmode, segur, i tecnològicament
avançat, a través de l’esforç de les tres Administracions aquí representades.
II. La Diputació de Barcelona amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, desenvoluparà la
nova aplicació, i serà el responsable de la gestió de la mateixa i de les relacions amb els
Ajuntaments de la demarcació que hi vulguin participar. L’Àrea Metropolitana de
Barcelona, impulsarà l’ús d’aquesta plataforma entre els Ajuntaments que la integren,
difonent-ne els avantatges i promovent la incorporació dels mateixos en benefici d’una
millor gestió de la mobilitat metropolitana.
III. El període de vigència d’aquest protocol és d’un any natural, prorrogable
automàticament, any a any, si no el denuncia cap de les parts atorgants, fins a un màxim
de quatre anys.
I en prova de conformitat, les parts signen el present protocol per triplicat i a un únic
efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.”

Segon.- Notificar els Acords a l’Ajuntament de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per al seu coneixement i efectes.
Servei de Programació
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 39.621,69 € (trenta-nou mil sis-cents vint-i-un euros amb
seixanta-nou cèntims), a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, a l’objecte de subsidiar
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President delegat de
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l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de
transferència,atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la
Diputació de Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar presentà en data 20 d'abril de 2015 una sol·licitud d'un
préstecde 825.100,00 € (vuit-cents vint-i-cinc mil cent euros) amb un termini màxim
de10 anys que inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
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El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 825.100,00 € (vuit-cents vint-i-cinc mil cent euros) amb un termini de
10 anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre
l’Euríbor més 0,876 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 825.100,00 €
(vuit-cents vint-i-cinc mil cent euros) amb una subvenció d’import de 39.621,69 €
(trenta-nou mil sis-cents vint-i-un euros amb seixanta-nou cèntims), d’acord amb els
terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13
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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 39.621,69 € (trenta-nou mil sis-cents vint-i-un
euros amb seixanta-nou cèntims) a l'Ajuntament d'Arenys de Mar per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL, S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 20
d'abril de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Arenys de Mar, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
15.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 54.359,18 € (cinquanta-quatre mil tres-cents cinquantanou euros amb divuit cèntims), a l'Ajuntament de Calella a l’objecte de subsidiar
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President delegat de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
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municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Calella presentà en data 24 d'abril de 2015 una sol·licitud d'un préstec
d’1.132.000,00 € (un milió cent trenta-dos mil euros) amb un termini màxim de 10 anys
que inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Calella.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.132.000,00 € (un milió cent trenta-dos mil euros) amb un termini de
10 anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre
l’Euríbor més 0,876 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.132.000,00 €
(un milió cent trenta-dos mil euros) amb una subvenció d’import de 54.359,18 €
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(cinquanta-quatre mil tres-cents cinquanta-nou euros amb divuit cèntims), d’acord amb
els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13
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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 54.359,18 € (cinquanta-quatre mil tres-cents
cinquanta-nou euros amb divuit cèntims) a l'Ajuntament de Calella per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL, S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 24
d'abril de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Calella, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 23.049,83 € (vint-i-tres mil quaranta-nou euros amb
vuitanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
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especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans presentà en data 24 d'abril de 2015 una
sol·licitud d'un préstec de 480.000,00 € (quatre-cents vuitanta mil euros) amb un
termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima d’un any, per finançar
inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 480.000,00 € (quatre-cents vuitanta mil euros) amb un termini de 10
anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre
l’Euríbor més 0,876 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 480.000,00
(quatre-cents vuitanta mil euros) amb una subvenció d’import de 23.049,83 € (vint-itres mil quaranta-nou euros amb vuitanta-tres cèntims), d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
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L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13
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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 23.049,83 € (vint-i-tres mil quaranta-nou euros
amb vuitanta-tres cèntims) a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL, S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 24
d'abril de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, d'acord
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 33.230,17€ (trenta-tres mil dos-cents trenta euros amb
disset cèntims), a l'Ajuntament de Martorell a l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2015.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Martorell presentà en data 17 d'abril de 2015 una sol·licitud d'un
préstec de 692.000,00 € (sis-cents noranta-dos mil euros) amb un termini màxim de 10
anys que inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Martorell.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 692.000,00 € (sis-cents noranta-dos mil euros) amb un termini de 10
anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre
l’Euríbor més 0,876 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 692.000,00 €
(sis-cents noranta-dos mil euros) amb una subvenció d’import de 33.230,17 € (trentatres mil dos-cents trenta euros amb disset cèntims), d’acord amb els terminis concedits
per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13
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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 33.230,17 € (trenta-tres mil dos-cents trenta
euros amb disset cèntims) a l'Ajuntament de Martorell per subsidiar el préstec concedit
pel BANCO DE SABADELL, S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a
l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 17 d'abril de 2015, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 58.825,08 € (cinquanta-vuit mil vuit-cents vint-i-cinc
euros amb vuit cèntims), a l'Ajuntament de Molins de Rei a l’objecte de subsidiar
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President delegat de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Molins de Rei presentà en data 5 de maig de 2015 una sol·licitud d'un
préstec d’1.225.000,00 € (un milió dos-cents vint-i-cinc mil euros) amb un termini
màxim de 10 anys que inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Molins de Rei.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.225.000,00 € (un milió dos-cents vint-i-cinc mil euros) amb un
termini de 10 anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions,
indexada sobre l’Euríbor més 0,876 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.225.000,00 € (un milió dos-cents vint-i-cinc mil euros) amb una subvenció d’import
de 58.825,08 € (cinquanta-vuit mil vuit-cents vint-i-cinc euros amb vuit cèntims),
d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec
subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
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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 publicada en el BOPB de 13
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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 58.825,08 € (cinquanta-vuit mil vuit-cents vint-icinc euros amb vuit cèntims) a l'Ajuntament de Molins de Rei per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL, S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 5 de maig de
2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 168.071,66 € (cent seixanta-vuit mil setanta-un euros
amb seixanta-sis cèntims), a l'Ajuntament de Viladecans a l’objecte de subsidiar
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President delegat de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
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2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Viladecans presentà en data 16 d'abril de 2015 una sol·licitud d'un
préstec de 3.500.000,00 € (tres milions cinc-cents mil euros) amb un termini màxim de
10 anys que inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Viladecans.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 3.500.000,00 € (tres milions cinc-cents mil euros) amb un termini de
10 anys que inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre
l’Euríbor més 0,876 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 3.500.000,00 €
(tres milions cinc-cents mil euros) amb una subvenció d’import de 168.071,66 € (cent
seixanta-vuit mil setanta-un euros amb seixanta-sis cèntims), d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13
de gener de 2015.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 168.071,66 € (cent seixanta-vuit mil setanta-un
euros amb seixanta-sis cèntims) a l'Ajuntament de Viladecans per subsidiar el préstec
concedit pel BANCO DE SABADELL, S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 16 d'abril de
2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Viladecans, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 420.562,86 € (quatre-cents vint mil cinc-cents seixantados euros amb vuitanta-sis cèntims), a l'Ajuntament de Sabadell a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25
d’abril de 2013, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2013-2014, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2013, i prorrogant per a 2015 en
data 9 d’abril de 2015.
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Sabadell presentà en data 24 d'abril de 2015 una sol·licitud d'un
préstec de 8.000.000,00 € (vuit milions d’euros) amb un termini màxim de 10 anys que
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sabadell.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 8.000.000,00 € (vuit milions d’euros) amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més
0,959 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 8.000.000,00 € (vuit milions
d’euros) amb una subvenció d’import de 420.562,86 € (quatre-cents vint mil cinc-cents
seixanta-dos euros amb vuitanta-sis cèntims), d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 5 de
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3.3.f) de la
Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13
de gener de 2015.
La present proposta es justifica en la circumstància que el Programa de Crèdit Local
és un conveni que afecta tres actors, i com que el Banco de Sabadell ja ha comunicat
a Diputació de Barcelona l’aprovació de l’operació, i un cop emesa aquesta aprovació
té una data de validesa relativament curta fins a la signatura de la minuta de préstec, i
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s’ha de signar de forma conjunta amb el conveni de la subvenció, i per fer-ho cal
l’aprovació prèvia de la subvenció per la Junta de Govern, raó per la qual la seva
tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei, i en conseqüència, per a l’interès públic.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 420.562,86 € (quatre-cents vint mil cinc-cents
seixanta-dos euros amb vuitanta-sis cèntims) a l'Ajuntament de Sabadell per subsidiar
el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL, S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 24
d'abril de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Museu turisme”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Calella.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Calella, presentada en data
24/4/2015 per finançar la inversió “Museu turisme” i que aquesta compleix els requisits
establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l'apartat 3.3.F 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
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos
implícits
estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Calella
Museu turisme
175.000 euros
0%
0,60%
5.639,06 euros
10
31/2015

*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 31/3/2015 (B.O.E. núm. 79, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 € (cent setanta-cinc mil
euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
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22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 100.000 € (cent mil euros), per a finançar l’actuació local
“Arranjament carrers 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Gallifa.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vist els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Gallifa, presentada en data
27/3/2015 per finançar la inversió “Arranjament carrers 2015” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l'apartat 3.3.F 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
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos
implícits
estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Gallifa
Arranjament carrers 2015
100.000 euros
0%
0,60%
3.222.32 euros
10
18/2015

*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 31/3/2015 (B.O.E. núm. 79, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 100.000 € (cent mil euros) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Obres molí fariner”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,
a l’Ajuntament de Martorell.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Martorell, presentada en
data 16/4/2015 per finançar la inversió “Obres molí fariner” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l'apartat 3.3.F 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
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos
implícits
estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Martorell
Obres molí fariner
175.000 euros
0%
0,60%
5.639,06 euros
10
30/2015

*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera,
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la
Resolució de 31/3/2015 (B.O.E. núm. 79, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 € (cent setanta-cinc mil
euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.

88

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Reforma ateneu”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Sant Celoni.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Celoni, presentada en
data 15/4/2015 per finançar la inversió “Reforma ateneu” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l'apartat 3.3.F 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
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos
implícits
estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Celoni
Reforma ateneu
175.000 euros
0%
0,60%
5.639,06 euros
10
123/2014

*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 31/3/2015 (B.O.E. núm. 79, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 € (cent setanta-cinc mil
euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Espai aigua, fase III”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Taradell.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Taradell, presentada en data
6/2/2015 per finançar la inversió “Espai aigua, fase III” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l'apartat 3.3.F 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
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos
implícits
estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Taradell
Espai aigua, fase III
175.000 euros
0%
0,60%
5.639,06 euros
10
5/2015

*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 31/3/2015 (B.O.E. núm. 79, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 € (cent setanta-cinc mil
euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Expropiacions per equipaments c/Extremadura”, al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Terrassa.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns
i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Terrassa, presentada en
data 28/4/2015 per finançar la inversió “Expropiacions per equipaments
c/Extremadura” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l'apartat 3.3.F 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
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:

Ajuntament de Terrassa
Expropiacions
per
c/Extremadura
Import crèdit:
175.000 euros
Interès:
0%
Tipus d’interès implícit*
0,60%
Interessos
implícits 5.639,06 euros
estimats
Anualitats:
10
Referència:
33/2015

equipaments

*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera,
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la
Resolució de 31/3/2015 (B.O.E. núm. 79, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 € (cent setanta-cinc mil
euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Exprop. finca carrer Clascar”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
presentada en data 13/4/2015 per finançar la inversió “Exprop. finca carrer Clascar” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l'apartat 3.3.F 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
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos
implícits
estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Exprop. finca carrer Clascar
175.000 euros
0%
0,60%
5.639,06 euros
10
29/2015

*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera,
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la
Resolució de 31/3/2015 (B.O.E. núm. 79, de 2/4/2015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 € (cent setanta-cinc mil
euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120.
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació d’un
Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per a finançar
l’actuació local “Inversions 2014”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en
el sentit de destinar 125.482,27 € (cent vint-i-cinc mil quatre-cents vuitanta-dos
euros amb vint-i-set cèntims), a finançar l’actuació “Inversions 2014, béns
mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de
Sentmenat.- 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:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/4/15, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Sentmenat:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sentmenat
Inversions 2014
175.000 euros
0%
0,62%
5.822,43 euros
10
141/2014

*d’acordamb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera,
sobre el principi de prudènciafinancera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la
Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de 6/3/2015),

Vista que una part de la inversió, de 125.482,47 € (cent vint-i-cinc mil quatre-cents
vuitanta-dos euros amb quaranta-set cèntims), no especificada per l’Ajuntament en el
moment de la petició del crèdit, correspon a béns mobles, per als quals la normativa
de la Caixa de Crèdit estableix una amortització de 5 anys.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B.d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crédit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l'apartat 3.3.F 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
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).

95

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- MODIFICAR la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern
de data 30/4/15 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sentmenat
Inversions 2014
49.517,53 euros
0%
0,62%
1.647,50 euros
10
141/2014

*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política Financera,
sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), actualitzada per la
Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de 6/3/2015),

Segon.REDUIR
la
despesa
aprovada
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostàriaG/20401/94200/82120 en un import de 125.482, 47 € (cent vint-i-cinc
mil quatre-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-set cèntims).
29.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import 125.482,27 € (cent vint-i-cinc mil quatre-cents vuitantados euros amb vint-i-set cèntims), per a finançar l’actuació local “Inversions
2014, béns mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, procedent del
crèdit pera”Inversions 2014”, a l’Ajuntament de Sentmenat.- 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:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/4/15, es va
concedir el següent crèdit a l’Ajuntament de Sentmenat:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sentmenat
Inversions 2014
175.000 euros
0%
0,62%
5.822,43 euros
10
141/2014

*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudènciafinancera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de 6/3/2015),

Vista que una part de la inversió, de 125.482,47 € (cent vint-i-cinc mil quatre-cents
vuitanta-dos euros amb quaranta-set cèntims), no especificada per l’Ajuntament en el
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moment de la petició del crèdit, correspon a béns mobles, per als quals la normativa
de la Caixa de Crèdit estableix una amortització de 5 anys.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B.d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crédit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l'apartat 3.3.F 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
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla, provinent del
crèdit per a “Inversions 2014”.
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sentmenat
Inversions 2014, béns mobles
125.482,47 euros
0%
0,29%
1.084,35 euros
5
37/2015

*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 6/5/2015 (B.O.E. núm. 111, de 9/52015),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 125.482,47 € (cent vint-i-cinc mil
quatre-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-set cèntims) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20401/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la denegació d’un
Crèdit de Caixa, a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona és un instrument de cooperació
econòmica amb els ens locals de la província de Barcelona, l’objecte del qual és
l’atorgament de crèdits a aquests ens per al finançament d’inversions de competència
local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1/03/2012.
L’Ajuntament de La Pobla de Lillet, en data 17/12/2014, va presentar una sol·licitud de
crèdit per import de 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros) destinada a una “operació
inclosa en les mesures del Pla de sanejament”.
D’una banda, l’esmentat Ajuntament està subjecte a un Pla de sanejament amb una
vigència de l’1/01/2013 fins al 31/12/2015 i, per tant, per poder accedir a una operació
de crèdit és necessari l’autorització de l’òrgan competent en matèria de tutela
financera.
Així, en data 18 de març de 2015 l’ajuntament de La Pobla de Lillet presenta una
autorització expedida per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor de la Generalitat de Catalunya que en la seva part resolutiva diu textualment:
“Autoritzar l’Ajuntament de la Pobla de Lillet per formalitzat una operació de crèdit per
import de 175.000 EUR, destinada a la substitució d’operacions preexistents, en les
condicions que figuren en la sol·licitud de referència.”
D’altra banda, l’article 3 del vigent Reglament de la Caixa de Crèdit restringeix la
finalitat del crèdits a tres supòsits:
-

Noves inversions

-

Dèficit de finançament en inversions executades en exercicis anteriors e incloses
en un pla de sanejament

-

Operacions contemplades en un Pla de Sanejament o Pla Econòmic i Financer
aprovats pel Ple de l'Entitat i degudament autoritzats per l'òrgan competent en
matèria de tutela financera.

El mateix article 3, en el seu apartat 2, exclou com a finalitat dels crèdits atorgats per la
Caixa de Crèdit el refinançament del deute, en els termes següents:
“S'exclouen de la seva activitat els crèdits per a operacions de tresoreria, així com el
refinançament del deute.”
Vist que l’autorització que presenta l’Ajuntament de La Pobla de Lillet per formalitzar
una operació de crèdit està destinada a la substitució d’operacions existents.
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Vist que l’article 3.2 del Reglament de la Caixa de Crèdit exclou de la seva activitat el
refinançament del deute.
Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds
presentades segon el que disposal’article 6.1 del referit Reglament,
En conseqüència, atesos els motius exposats i vist l’apartat 4.1.4 b) de la Refosa
1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
5/15 de data 8 de gener (publicada al BOP de 13 de gener de 2015), el President
delegat que subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per delegació de la
Presidència, proposa a la Junta de Govern l’adopció següent:
ACORDS
Primer.- DENEGAR la concessió d‘un crèdit de 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros)
a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet destinat a una “Operació inclosa en les mesures
del Pla de Sanejament”, per les raons adduïdes a la part expositiva.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de La Pobla de Lillet amb
indicació dels recursos pertinents.
Intervenció General
31.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, modificar la tarifa de preus
públics de l’Institut del Teatre en el sentit d’establir una reducció del 20% del
preu de matrícula del Curs de Postgrau en Moviment i Educació, als estudiants
d’altres institucions universitàries o col·legis professionals que tinguin subscrits
acords de col·laboració amb l’Institut i deixar sense efecte els preus públics de
catxet de la Jove Companyia IT Dansa.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de 13
de maig de 2015, va aprovar dos dictàmens, un relatiu a informar i elevar a l’òrgan
competent de la Diputació de Barcelona la modificació de la tarifa de taxes i preus
públics de l’Institut del Teatre en el sentit d’aprovar una reducció del 20% del preu de
matrícula del Curs de Postgrau en Moviment i Educació de l’Institut del Teatre en la
tarifa de taxes i preus públics als estudiants d’altres institucions universitàries o
col.legis professionals que tinguin subscrits acords de col.laboració amb l’esmentat
Institut, i un altre per deixar sense efecte el preus públics de catxet de la Jove
Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre, i aprovar-ne un de nou, no deficitari, que
els substitueix.
Vistes les corresponents memòries econòmico-financeres formulades de conformitat
amb allò que preveu l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus
públics, d’aplicació supletòria a les hisendes locals, segons la seva disposició
addicional 7a.
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Vistos els arts. 41 a 47, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
atribueixen a les Diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència.
Vistos els informes emesos per la interventora delegada en relació a la modificació de
la tarifa de preus públics de què s’ha fet esment.
Vista la Circular 47/2014, sobre procediment d’aprovació o modificació d’ordenances,
taxes i preus públics.
Atès el que disposen l’article 44.2 del TRHL i, en el mateix sentit, l’article 6è apartat 2
de l’Ordenança reguladora de preus públics dels centres gestors i organismes
autònoms de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en la sessió del dia 30
d’octubre de 2014, segons els quals es podran establir preus públics que no cobreixin
el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada quan hi hagi raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, prèvia consignació de les
dotacions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si
n’hi ha.
La present proposta es justifica en la necessitat de modificar la tarifa de taxes i preus
públics de l’Institut del Teatre, en el sentit d’establir una reducció del 20% del preu
públic de la matrícula del ”Curs de Postgrau en Moviment i Educació” i deixar sense
efecte els preus públics del catxet de la Jove Companyia de Dansa, per a que resulti
d’aplicació al més aviat possible, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar
sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració de
l’Organisme autònom de l’Institut del Teatre i, en conseqüència, per a l’interès públic.
Vist l’apartat 3.3.a) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), és competència de
la Junta de 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 € (sis-cents un euros amb un cèntim), per
delegació del Ple.”
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ESTABLIR una reducció del 20% del preu públic de la matrícula del ”Curs de
Postgrau en Moviment i Educació” de l’Organisme Autònom Institut del Teatre als
estudiants d’altres institucions universitàries o col·legis professionals que tinguin
subscrits acords de col·laboració amb l’Institut del Teatre, d’acord amb els articles 41
al 47 i 148 del TRHL, en el sentit d’afegir, a l’epígraf 6è. “Curs de postgrau en
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moviment i educació”, de l’apartat “I. Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i
seminaris) de la tarifa de preus públics de l’Institut del Teatre, el següent:
“Els estudiants d’altres institucions universitàries i col·legis professionals que
tinguin subscrits acords de col·laboració amb l’Institut del Teatre gaudiran d’una
reducció del 20% del preu de la matrícula del Curs de Postgrau en Moviment i
Educació.”
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE els preus públics de catxet de l’apartat “III. Activitats
de la Jove Companyia de Dansa” que es detallen tot seguit:
“1.- Catxet a Barcelona:
· 1a funció
5.250,00
· 2a funció
3.275,00
2. Catxet resta de Catalunya:
· 1a funció
5.900,00
· 2a funció
3.650,00
3. Catxet espectacle Kamuyot a Barcelona:
· Amb grades
6.900,00
· Sense grades
2.275,00
4. Catxet espectacle Kamuyot resta de Catalunya:
· Amb grades
9.050,00
· Sense grades
3.200,00”
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del nou preu públic no deficitari per
actuació d’IT Dansa per un import de 2.380,37 € (DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA
EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS), aprovat per la Junta de Govern de l’Institut
del Teatre, en sessió ordinària del 13 de maig de 2015, i incloure a l’apartat “III.
Activitats de la Jove Companyia de Dansa” el següent:
“Preu per actuació: 2.380,37 euros
Les despeses de personal de serveis tècnics (llums, so, maquinista, regidor, etc.) i
transports de l’escenografia i de la companyia aniran a càrrec de les entitats
contractants.
A l’import de l’epígraf III s’ ha d’afegir l’IVA corresponent.”
Quart.- Els preus públics de què s’ha fet esment als apartats anteriors, seran
d’aplicació i, en el seu cas restaran sense efecte, des del moment de l’aprovació
d’aquest dictamen.
Cinquè.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.
32.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
tipus de Conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els ens locals, en
l'àmbit del conveni ASGEL, per a la implantació de la Gestió Digital de la
Despesa.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President delegat
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de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que el conveni ASGEL contempla les funcions d’assistència a la gestió
econòmica local, per part de Diputació de Barcelona, en el seu àmbit territorial.
Atès que el protocol d’aquest conveni contempla les actuacions i eines de suport que
s’ofereixen per impulsar millores en la gestió i eficiència dels ens locals.
Atès que es pretén que amb el suport i serveis ofertats per la Diputació de Barcelona,
es puguin cobrir, de manera transversal i homogènia, les necessitats dels ens locals,
millorant la qualitat i la productivitat dels serveis prestats.
Atès que el 2013 i 2014 s’han efectuat proves pilot per implantar un nou servei per a la
Gestió Digital de la Despesa, amb resultats extremadament positius.
Atès que Diputació de Barcelona disposa de les corresponents llicències d’us i
instal·lació a tercers, per a la implementació del software vinculat a aquest producte.
Atès que Diputació de Barcelona, va modificar l’esmentat protocol en data 9 d’abril de
2015, per incorporar l’esmentat servei com altra eina a disposició dels ens locals de la
província, conveniats a l’ASGEL i que utilitzen el programari comptable a la xarxa de la
Diputació, que els permeti disposar d'un instrument eficaç i eficient que millori la
qualitat de les tasques que realitzen en el citat àmbit, així com dels seus resultats,
reduint els temps per a la tramitació de documents de gestió de despesa dins del
sistema gestor del municipi.
Atès que la Gestió Digital de la Despesa està orientada a continuar cobrint les
necessitats actuals i futures dels ens locals en relació a la gestió dels tràmits
administratius del seu àmbit competencial i que està plenament integrat i es
complementa perfectament amb d’altres eines posades a la seva disposició, per part
de Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de dur una gestió econòmico-financera
integrada de la comptabilitat pública.
Atès, però, que el cost de la implantació de la Gestió Digital de la Despesa no pot ser
finançat per Diputació de Barcelona, en la seva totalitat, a tots els ens locals com un
servei més integrat dins del SAGEL, del qual són principals destinataris.
Atès, però, que les especials característiques dels municipis de fins a 5.000 habitants,
pel que fa a criteris objectius de capacitat econòmica, territori, població, entre d’altres,
fan que, en general, aquestes es tradueixin en una aplicació econòmica preferent dels
instruments i eines de suport continguts al conveni ASGEL.
La present proposta es justifica en el model de prestació de serveis al món local que
Diputació de Barcelona, en forma d’assistència continuada, ve realitzant en l’àmbit del
Conveni ASGEL que impulsa i contempla la utilització i extensió, al major nombre de
municipis possibles, de totes aquelles plataformes de serveis existents, als efectes de
donar la màxima cobertura i suport en I'àmbit de la gestió econòmico-administrativa
dels ens locals, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n
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derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració de la prestació del servei i,
en conseqüència, per a l’interès públic.
Vist el que disposa l’apartat 3.4.i.2) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/2015, 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 a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar que seran destinataris i, per tant, podran accedir a aquest servei, els
ens locals conveniats a l’ASGEL que utilitzin el programari dins de la xarxa informàtica
de la Diputació.
Segon.- Aprovar l’establiment del cofinançament, com el sistema per la implementació
de la Gestió Digital de la Despesa, entre Diputació i les entitats locals que ho sol·licitin
en els termes de la resolució Tercera d’aquest dictamen.
Tercer.- Aprovar que el percentatge a finançar per Diputació del Barcelona dins del
pacte de cofinançament, signat amb qualsevol ens local que sol·liciti accedir a la
implementació de la Gestió Digital de la Despesa, serà:

- Del 100%: en aquells municipis de menys de 5.000 habitants segons les dades

de població de l’1 de gener anterior a la signatura del conveni aprovat en aquest
dictamen.

- Del 50%: per la resta d’ens locals destinataris.
Quart.- APROVAR la minuta del conveni tipus que estableix les condicions
regulatòries del pacte de cofinançament a formalitzar entre Diputació de Barcelona i
les entitats locals destinatàries que reuneixin les condicions establertes i sol·licitin
accedir a la instal·lació i ús de la Gestió Digital de la Despesa.
Les citades entitats locals es comprometran, als efectes esmentats en la part
resolutiva d’aquest dictamen, d’acord amb el text del Conveni que es transcriu a
continuació:
“CONVENI
CONVENI ESPECIFIC A FORMALITZAR ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’ENTITAT LOCAL ..........................................., PER LA IMPLANTACIÓ DE LA GESTIÓ
DIGITAL DE LA DESPESA.
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel / per la President / ta Delegat / da de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. / Sra. ............................., i facultat
d’acord amb la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, publicats al BOPB de 13 i 22 de gener
de 2015 respectivament, i assistit pel Sr. / Sra. ............................... secretari / secretària Delegat
/ da, en virtut de les atribucions conferides pel Decret de Presidència de data 16 de desembre
de 2013 (núm. 12577/13) sobre delegació de funcions de la Secretaria, mandat 2011-2015 (III) i
publicades al BOPB de 20 de gener de 2014.
< nom de l’ens local >, representat per............................., assistit per el/la secretari/secretària
de< nom de l’ens local > <nom i cognoms>
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que la Diputació de Barcelona dóna suport tècnic, econòmic i tecnològic als ens locals
perquè puguin prestar serveis de qualitat de forma més homogènia a tot el territori i, en
especial dona suport a la gestió econòmica local.
II. Que entre aquest suport disposa de programes d’ajut globals, com l’ASGEL, que contenen
paquets d’eines i productes diversos, com ara informes econòmics, realització d’inventaris,
programaris especialitzats i d’altres, destinats a una millor gestió dels ens locals i donar
resposta preferent a les necessitats d’aquells ens que per les seves característiques
territorials, o de població i / o econòmiques o que, per qualsevol altra circumstància, no
poden assumir-les.
III. Que en compliment dels seus fins, i d’acord amb el que disposa el vigent protocol
regulador, la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals del seu àmbit territorial
conveniats a l’ASGEL, i que utilitzin el programari comptable a la xarxa de Diputació, la
implementació d’un aplicatiu de millora en la gestió i eficiència dels tràmits de despesa
d’aquests, que es materialitza en la Gestió Digital de la Despesa.
IV. Que aquesta Gestió Digital de la Despesa és perfectament integrable amb els
programaris de gestió econòmico-financera, actualment disponibles dins del Conveni
ASGEL.
V. Que l’objectiu de Diputació és assolir la màxima implantació de la Gestió Digital de la
Despesa i amb tal finalitat proposarà un model de gestió a cada entitat sol·licitant per
efectuar aquesta implantació.
VI. Que atès que el cost de la implantació de la Gestió Digital de la Despesa no pot ser
finançat per Diputació de Barcelona en la seva totalitat a tots els ens conveniats a
l’ASGEL que compleixin els requisits establerts, s’ha acordat un sistema de
cofinançament de la implementació, aprovat pel Dictamen d’aprovació del Conveni tipus
que, en l’àmbit d’aplicació de l’ASGEL, regula la relació entre Diputació de Barcelona i
aquells ens locals on s’implementi la Gestió Digital de la Despesa, i recollit en la
Resolució Tercera de l’esmentat Dictamen que, en el seu literal, disposa:
“ Tercera.- Aprovar que el percentatge a finançar per Diputació del Barcelona dins del
conveni de cofinançament, signat amb qualsevol ens local que vulgui accedir a la
implementació de la Gestió Digital de la Despesa, serà:
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Del 100%: en aquells municipis de menys de 5.000 habitants segons les dades de
població de l’1 de gener anterior a la signatura d’aquest conveni.
Del 50%: per la resta d’ens locals destinataris.”
VII. Que <nom de l’ens local> tenint interès en implementar la Gestió Digital de la Despesa,
integrable amb els programaris de gestió comptable, ha sol·licitat a Diputació de
Barcelona la implementació de la Gestió Digital de la Despesa en data
........................de..................de 2015.
VIII. Que per a la signatura del present Conveni: (omplir segons correspongui la tipologia de
l’ens conveniat)
a.

Municipis amb població inferior als 5.000 habitants

L’ajuntament de........................................ acredita mitjançant l’aportació de certificat de
cens actualitzat a dia d’avui (dia de signatura) emès pel Secretari de l’Ajuntament, que
la població del municipi és de ...........................habitants, per la qual cosa, i en virtut del
que disposa el pacte tercer d’aquest conveni, l’aportació percentual de l’Ajuntament al
cofinançament del projecte queda fixada en el 0 %, (zero per cent). Per tant resta
exempt d’aportació al cofinançament de l’actuació, obligant-se Diputació de Barcelona
a finançar el 100% de l’actuació i a l’empara del que disposi el present conveni.
b.

Resta d’ens locals:

Per la signatura del present conveni, << nom de l’ens local >> acredita davant la
Diputació, mitjançant certificat emès per I'lnterventor/a disponibilitat pressupostaria per
finançar la seva part del cost del projecte que, en virtut del que disposa el pacte tercer
d’aquest conveni, es correspon amb una aportació percentual al cofinançament del
projecte que queda fixada en el 50 % del cost total. Aquest percentatge es correspon
amb un import, IVA exclòs, de ................euros.
En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu
pressupost inicial, el seu finançament s’ajustarà d’acord amb els percentatges que
figuren en el present conveni.
IX. Que el model del conveni va ser aprovat per Dictamen de la Junta de Govern de data
........................de..................de 2015.
X. Que l’actuació d’assistència en matèria de la Gestió Digital de la Despesa, a l’ens local <
NOM ENS LOCALI > ha estat aprovada per Decret xxx/20XX de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies.
XI. Que sol·licitada la implementació de la Gestió Digital de la Despesa, per part de l’ens
local, i aprovada per part de Diputació de Barcelona, les actuacions han començat amb
una visita per part dels tècnics de Diputació amb l’objecte de determinar el model a
implantar i que, d’acord amb aquest, Diputació ha comunicat el cost de la implementació.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a
I'actuació següent:
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Projecte - Actuació a realitzar:
Àmbit:
Línia actuació:

Implementació de la Gestió Digital de la Despesa en
l’ens local..................
Suport a les entitats locals conveniades a l’ASGEL
Intervenció - Assistència entitats locals

L’aplicació per l’entitat sol·licitant del model esmentat en l’antecedent V constitueix una condició
necessària per a la prestació del servei. Un cop iniciada l’actuació, rebutjar el model acordat
serà motiu de suspensió de aquesta.
Segon.- Cofinançament
a) en cas de cofinançament al 100%:
Diputació, d’acord amb la Resolució tercera del Dictamen d’aprovació d’aquest Conveni tipus
assumeix íntegrament el cost de la implantació.
b) en cas de cofinançament al 50%:
Iniciada l’actuació, Diputació, d’acord amb la Resolució tercera del Dictamen d’aprovació
d’aquest Conveni tipus, liquidarà la part del cost a càrrec de l’entitat sol·licitant. Als efectes:<<
nom de l’ens local >> es compromet a atendre la liquidació de la transferència que se li
efectuarà, per part de Diputació de Barcelona, mitjançant el sistema GIR i en el termini de dos
mesos, a comptar des de la liquidació, per la quantitat de ..................euros.
En el cas que << nom de l’ens local >> no transferís a la Diputació I'import corresponent al
percentatge de finançament assumit, es procedirà a compensar l'import no ingressat amb altres
ajuts que I'ens rebi de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Equip humà per a la implementació:
La implementació de la Gestió Digital de la Despesa a l’entitat local sotasignant implicarà, per
dur-la a terme, els serveis tècnics de la Diputació i d’empreses col·laboradores.
Tot el personal tècnic que desenvoluparà les tasques necessàries per l’execució correcte del
projecte d’implementació serà personal especialitzat.
Quart.- Obligacions de les parts:
Ambdues institucions adopten, pel que al compliment del conveni, els compromisos següents:
 Per part de la Diputació:
1.

La prestació del següent suport:

Tipus d'acció
Suport tècnic

2.

Classe d’acció:
Implementació
de
sistemes per la millora
de
la
gestió
d’expedient

Import (eur):
L’import corresponent
al
percentatge
cofinançat (50% o
100%),
segons
procedeixi.

G/2B000/93101/22790

Assumir i aportar, a través del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local,
de la Direcció dels Serveis Econòmics de la Intervenció, el suport i/o mitjans
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tècnics complementaris, i/o necessaris, per fer el seguiment i manteniment, postimplementació, de la Gestió Digital de la Despesa.
3.

A la finalització del treball, una vegada hagi finalitzat la implementació, donar
suport actiu en I'actualització i manteniment de la Gestió Digital de la Despesa.

4.

Comunicar a < nom de l’ens local > de qualsevol canvi o adaptació de la Gestió
Digital de la Despesa.

5.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret, a assignar l’ordre i/o prioritats
d’implementació vers les peticions d’aquesta mena de suport que rebi, en funció
de la millor conveniència pel desenvolupament del projecte. Tot i aquesta reserva,
Diputació de Barcelona es compromet a que, qualsevol canvi d’ordre / o prioritat o
anulació en les implementacions ja planificades i acordades en ferm amb els ens
locals, haurà de ser comunicat a l’ens afectat, amb suficient anticipació. Als
efectes, podrà ser emprat el correu electrònic com a medi de comunicació àgil
entre les parts.

6.

En els casos d’anul·lació de la implementació prevista Diputació emetrà escrit
motivat, informant a l’ens destinatari.

7.

La Diputació de Barcelona, es compromet a complir els requeriments normatius
previstos a la vigent LOPD, en tot allò que afecti, o pugui afectar a les obligacions i
compromisos derivats d'aquest conveni.

 Per part de < nom de l’ens local >:

1. La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.
2. < nom de l’ens local > .................. es compromet a donar el seu suport als
professionals encarregats de la implementació de la Gestió Digital de la Despesa
facilitant-los, en relació a les tasques que desenvolupen, la informació i/o ajuda
tècnica del personal de l’ens local encarregat de supervisar aquesta
implementació en el propi ens.
3. < nom de l’ens local >................. , es compromet, si és procedent d’acord amb els
apartats tercer i quart anteriors, a fer la reserva de crèdit corresponent per fer front
als pagaments que, derivats del que disposa aquest conveni li puguin
correspondre.
4. < nom de l’ens local >.................. establirà les mesures que consideri oportunes
de control intern de seguiment, en relació a les tasques que es desenvolupin per
la implementació de la Gestió Digital de la Despesa i es compromet a comunicar a
la Diputació de Barcelona qualsevol incidència que afecti o pugui afectar a la
normal activitat de implementació, a la major brevetat possible, als efectes de que
Diputació de Barcelona pugui prendre les mesures escaients.
5. < nom de l’ens local >......................, es compromet a complir els requeriments
normatius previstos a la vigent LOPD, en tot allò que afecti, o pugui afectar a les
obligacions i compromisos derivats d'aquest conveni.
6. < nom de l’ens local >...................... es compromet, una vegada finalitzats els
treballs d’implementació de la Gestió Digital de la Despesa i verificat el seu
correcte funcionament, a donar per validades les tasques d’implementació,
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recepcionat el sistema i, conseqüentment, a signar l’Acta de conformitat i
lliurament que Diputació presentarà als efectes esmentats.
Cinquè.- Coordinació i gestió:
La Diputació de Barcelona garantirà la gestió i el desenvolupament del projecte, assegurant la
coordinació entre les diferents parts implicades: < nom de l’ens local > i personal extern que ha
de realitzar la implementació de la Gestió Digital de la Despesa. Als efectes, Diputació de
Barcelona s'assignarà una persona de la Direcció dels Serveis Econòmics de la Intervenció per
garantir aquesta coordinació.
Sisè.- Comissió de Seguiment:
El seguiment general del projecte serà dut a terme per una persona nomenada per la Direcció
dels Serveis Econòmics de la Diputació de Barcelona, que podrà coincidir amb la nomenada
per les funcions descrites al punt anterior cinquè, i un representant de < nom de l’ens local >
Setè.- Vigència del Conveni:
La vigència del present conveni s’estendrà
1.

Pel que fa al seu procés d’implementació:

Des de la data de la seva signatura fins a 1 any després de la finalització de les tasques
d’implementació de la Gestió Digital de la Despesa. Als efectes s’entén que les tasques de
implementació finalitzen quan:

La Gestió Digital de la Despesa ha estat instal·lada en totes les posicions de
treball necessàries i / o requerides per < nom de l’ens local >, sempre amb el
coneixement de Diputació de Barcelona com a promotora del projecte.

El personal de l’entitat local, que ha d’utilitzar-la habitualment, ha rebut la formació
bàsica per al seu maneig.

Ha finalitzat el període de prova i validació interna, transitori, que s’hagi acordat
entre < nom de l’ens local >, la empresa proveïdora de l’aplicatiu i Diputació de
Barcelona.
2.

Pel que fa al procés de seguiment del projecte i manteniment de l’aplicatiu:

La voluntat de les parts és la de col·laboració indefinida i, en aquest sentit, Diputació de
Barcelona pren el compromís de dur a terme, d’aquesta manera i en el marc de l’ASGEL, la
realització del seguiment del funcionament i manteniment de l’aplicatiu.
Aquesta col·laboració quedarà interrompuda els següents casos:


Quan les parts, de mutu acord prenguin la decisió de finalitzar la relació convenial
subscrita.

Quan per manca de col·laboració de l’entitat sol·licitant no sigui possible, en un
termini màxim de 3 mesos des de l’inici dels treballs, completar les actuacions de
manteniment o seguiment concretes que s’hagin d’efectuar. En aquest cas Diputació de
Barcelona avisarà prèviament, 20 dies naturals abans d’exhaurir el termini, a l’ens
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corresponent signatari d’aquesta circumstància als efectes de que es puguin subsanar
les causes.
3.

Pròrroga de implementació:

El conveni es podrà prorrogar de forma expressa per un període de sis mesos per raons
justificades, als efectes de possibles incidències en la implementació, posada en marxa,
validació del seu funcionament en el període de proves i / o formació del personal.
Vuitè.- 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.
Novè.- lncompliment:
L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra
part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs
contenciós administratiu.
Desè.- 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.
Per manca de col·laboració per part de l’entitat sol·licitant, amb justificació comunicada
prèviament per Diputació a l’ens conveniat signatari.

Onzè.- Marc normatiu
Els pactes integrants d'aquest instrument, constitueixen la llei del present conveni.
El regim jurídic general d'aquest conveni es troba constituït per les disposicions següents:
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 regim local.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
regim local de Catalunya.
La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Regim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Publiques de Catalunya.
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La resta de la normativa concordant relativa a I'assistència i la cooperació local i la contractació
de les administracions públiques.
Dotzè.- 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-adminstratiu.
Tretzè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d'aquest conveni, correspon a I'ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni/acord, per
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.“

Cinquè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona i la seva web, en
compliment del que disposa l’article 75.5 de la LRBRL i en l’article 64.2 del RD
2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
33.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ajut per a
l’actuació 15/X/209218 “Centre de dinamització turística local” atorgat a
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès per un import de 207.000 € (dos-cents set
mil euros), en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta primera i
Presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 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 de “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis.
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En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vist l’apartat 12.2. e) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències, aprovada per Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener
de 2015, i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de
2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), que atribueix a
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 € (cent mil euros).
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
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació

Àmbit de concertació

Classe de recurs

AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS
P-0801300-E
CENTRE DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA LOCAL
15/X/209218
207.000 €
2013
0€
2014
0€
2015
207.000 €
2016
0€
2017
0€
“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”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Segon.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
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“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <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 08/01/2015 (núm. 5/15), publicat al BOPB de
13/01/2015; assistit per la secretari/ària delegat/ada <nom i cognoms> en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2013 (núm.
12577/13), publicat al BOPB de data 20/1/2014.
AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS, representat per <òrgan de govern
competent>, <nom i cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc
de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació de ““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 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 d’Avinyonet del Penedès i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS
NIF
P-0801300-E
Actuació
CENTRE DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA LOCAL
Codi XGL
15/X/209218
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics
locals”
Àmbit
de
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
concertació
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment
dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
Segon. Obligacions de les parts
1.

Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació

Aplicació pressupostària
2.

Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres
207.000 €
2013
0€
2014
0€
2015
207.000 €
2016
0€
2017
0€
G/30201/43201/76240

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
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1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
Cinquè. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
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.
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Vuitè. Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
Novè. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
Desè. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Onzè. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
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.
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1.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
-

La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic
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 públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
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 207.000 € (dos-cents set mil euros),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/76240del 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.
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Servei de Suport de Programes Socials
34.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta del conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona
i l’Assemblea Provincial de la Creu Roja a Barcelona per promocionar
l’autonomia personal, l’atenció a la dependència i situacions de vulnerabilitat i
de risc en la infància, l’adolescència i les seves famílies, per un import de
107.000 € (cent set mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Creu Roja treballa, des de fa més de 150 anys, donant cobertura assistencial a
aquelles persones que ho necessiten. Molts dels seus projectes i serveis estan dirigits
a promocionar l’autonomia de persones que tenen algun tipus de dependència o es
troben en situació de vulnerabilitat, mitjançant una atenció personalitzada en la
realització de les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, així com en el
foment de les seves relacions amb l’entorn.
Les persones grans i/o amb dependència es troben en una situació de major
vulnerabilitat que la resta de ciutadans per manca d’autonomia, soledat i manca de
xarxa social, dificultat d’accés a recursos comunitaris, etc., circumstància que es pot
veure agreujada per l’actual conjuntura econòmica.
Les polítiques de benestar social són un eix fonamental dins de les accions de
protecció social de la Diputació de Barcelona, fent èmfasi especialment en l’atenció a
la dependència i la promoció de l’autonomia personal. S’afavoreixen les polítiques
locals de proximitat que propiciïn el benestar i la cohesió social així com les actuacions
en l’ajut a les persones.
Aquest suport a les polítiques de benestar del municipis s’articula mitjançant el treball
en xarxa i a través de diferents fórmules emmarcades en diferents programes. A més,
l’Àrea d’Atenció a les Persones col·labora i coopera amb les entitats del tercer sector
qui juga un paper clau en el desenvolupament dels serveis socials i el suport als
col·lectius socials més vulnerables.
Els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitat
d’interès comú.
L’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que les
Administracions públiques poden celebrar convenis amb persones físiques o
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jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no estigui comprés en el
dels contractes regulats per aquesta llei o en normes administratives especials.
La present proposta es justifica pel necessari desenvolupament de les polítiques
socials que té per mandat l'Àrea d’Atenció a les Persones en un context de crisi
econòmica i altres necessitats socials que precisa d'un desenvolupament immediat de
polítiques de cohesió i inclusió social, raó per la qual la seva tramitació no es pot
ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració del
Servei de Suport de Programes Socials i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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 d'atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, publicada en el BOPB de 13 de
gener de 2015 i modificada pel Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 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
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració, per promocionar l’autonomia personal,
l’atenció a la dependència i situacions de vulnerabilitat i de risc en la infància,
l’adolescència i les seves famílies, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
l’Assemblea Provincial de la Creu Roja a Barcelona, d’acord amb la minuta que es
transcriu a continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L’ASSEMBLEA PROVINCIAL DE LA CREU ROJA A BARCELONA PER
A LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL, L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I A
SITUACIONS DE VULNERABILITAT I DE RISC EN LA INFÀNCIA, L’ADOLESCÈNCIA I
LES SEVES FAMÍLIES
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vice-presidenta 2a. i Presidenta
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada
d’acord amb 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); assistida per la secretària delegada, Sra. Laura Esquerda
Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació
núm.: 12577/13, de 16 de desembre de 2013, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
ASSEMBLEA PROVINCIAL DE LA CREU ROJA A BARCELONA (en endavant Creu Roja),
representada pel seu president, Sr. Josep Marqués i Baró, amb DNI 37.687.067-A, president
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del Comitè Autonòmic de Creu Roja Espanyola a Catalunya, actuant en nom i representació
de Creu Roja, CIF Q-2866001-G, i amb domicili fiscal a Joan d’Àustria 120-124 de
Barcelona, 08018, en exercici de les seves facultats derivades del nomenament de data 9
de maig de 2011 i l’article 17 punt 4 dels Estatuts de la Creu Roja Espanyola
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- Que la Creu Roja treballa, des de fa més de 150 anys, donant cobertura assistencial a
aquelles persones que ho necessiten. Molts dels seus projectes i serveis estan dirigits a
promocionar l’autonomia de persones que tenen algun tipus de dependència o es troben en
situació de vulnerabilitat, mitjançant una atenció personalitzada en la realització de les
activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, així com en el foment de les seves
relacions amb l’entorn.
II.- Que les persones grans i/o amb dependència es troben en una situació de major
vulnerabilitat que la resta de ciutadans per manca d’autonomia, soledat i manca de xarxa
social, dificultat d’accés a recursos comunitaris, etc., circumstància que es pot veure
agreujada per l’actual conjuntura econòmica.
III.- Que les polítiques de benestar social són un eix fonamental dins de les accions de
protecció social de la Diputació de Barcelona, fent èmfasi especialment en l’atenció a la
dependència i la promoció de l’autonomia personal. S’afavoreixen les polítiques locals de
proximitat que propiciïn el benestar i la cohesió social així com les actuacions en l’ajut a les
persones.
IV.- Que aquest suport a les polítiques de benestar del municipis s’articula mitjançant el
treball en xarxa i a través de diferents fórmules emmarcades en diferents programes. A més,
l’Àrea d’Atenció a les Persones col·labora i coopera amb les entitats del tercer sector qui
juga un paper clau en el desenvolupament dels serveis socials i el suport als col·lectius
socials més vulnerables.
V.- Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .................................................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents pactes:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Assemblea Provincial de Creu Roja a Barcelona per promocionar l’autonomia personal,
l’atenció a la dependència i situacions de vulnerabilitat i de risc en la infància, l’adolescència
i les seves famílies.
Segon.- Actuacions objecte del conveni
Aquesta col·laboració es concretarà mitjançant tres línies de treball o accions:
Acció 1. Voluntariat de proximitat
El servei té per finalitat pal·liar la soledat propiciant espais on compartir la quotidianitat;
facilitar la resolució d’incidents domèstics o petits manteniments de la llar; facilitar la
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utilització de recursos comunitaris i la participació en activitats comunitàries del seu
municipi; i detectar situacions de risc on sigui necessària la derivació d’un professional.
El programa es realitzarà a través de la xarxa d’assemblees locals de Creu Roja que hi ha a
la província de Barcelona, mitjançant la realització d’activitats i serveis consistents en:
-

-

Fer seguiment presencial personalitzat amb periodificació setmanal i seguiment telefònic
a persones grans amb un cert risc de vulnerabilitat.
Proporcionar ajuda les persones grans i/o amb dependència mitjançant la realització de
petits manteniments de la llar (canvi de bombetes, despenjar cortines, etc.) o amb
productes per a les necessitats més urgents (kits de suport social, productes de suport
preventiu, materials de difusió, etc.).
Informar a les persones grans i/o amb dependència sobre les activitats existents a la
comunitat.
Informar als referents socials sobre l’estat de la persona.

El servei de voluntariat s’engloba dins del programa “VBellesa Activa”, que comprèn la
participació dels beneficiaris en activitats lúdiques i culturals, la promoció de l’envelliment
actiu i actuacions preventives de les temperatures sobre la salut.
Acció 2. Atenció a la infància en risc
Es realitzaran accions adreçades a millorar l’atenció de les situacions de vulnerabilitat i de
risc en la infància, l’adolescència i les seves famílies en el marc del treball conjunt i
col·laboratiu d’ambdues entitats. Aquest suport es concretarà en:
-

Cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació infantil (0-3 anys) amb l’objectiu de pal·liar
el dèficit alimentari mitjançant suports puntuals a les famílies amb infants i adolescents al
seu càrrec.

-

Atendre les famílies amb nens i nenes dels 0 als 16 anys que tenen algun tipus
d’intolerància alimenticia.

Acció 3. Accions de comunicació
Es realitzaran accions de comunicació encaminades a millorar la comunicació amb el
conjunt de sectors de població als quals adreça les activitats del present conveni, tot
potenciant les tecnologies de la informació i comunicació i les xarxes socials.
Les accions de comunicació prioritzaran en primer lloc els programes dirigits a infància i
adolescència en risc, sensibilitzant sobre la importància de garantir l’accés a una
alimentació sana i equilibrada i, en segon lloc, en programes destinats a les persones
grans, vetllant pels seus drets i potenciant el voluntariat de proximitat.
Tercer.- Compromisos de les parts
La Creu Roja es compromet i s’obliga a:
 Destinar els professionals, recursos i/o voluntaris necessaris per a una adequada i
eficient realització de l’activitat conveniada.
 Establir la corresponent coordinació amb els Serveis Socials municipals.
 Facilitar periòdicament als serveis tècnics de l’ Àrea d’Atenció a les Persones una fitxa
d’indicadors d’activitat.
 Difondre el treball conjunt i col·laboratiu derivat del present conveni.
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 Donar el suport de comunicació sobre aquest conveni en l’edició i difusió de materials en
sentit ampli, ja siguin en paper i/o digitals, afavorint la comunicació multicanal.
 Fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona, en tota la documentació
impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, generada per les activitats
conveniades.
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, es compromet i
s’obliga a:
 Informar, assessorar i si s’escau, derivar a Creu Roja, als tècnics de serveis municipals
que sol·licitin informació dels projectes.
 Remetre, amb caràcter periòdic, informació als ajuntaments sobre les actuacions
realitzades en el seu territori a l’empara del present conveni.
 Fer el seguiment i la supervisió del desenvolupament de l’activitat a través dels serveis
tècnics de l’ Àrea d’Atenció a les Persones mitjançant una fitxa d’indicadors d’activitat i
reunions per avaluar l’impacte de l’activitat.
 Difondre el treball conjunt i col·laboratiu derivat del present conveni.
 Donar el suport de comunicació sobre aquest conveni en l’edició i difusió de materials en
sentit ampli, ja siguin en paper i/o digitals, afavorint la comunicació multicanal.
 Vetllar perquè aparegui en tota la documentació (tríptic, webs, memòries, entre d’altres)
que és un projecte que es desenvolupa amb col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Finançament
La Diputació de Barcelona aportarà, l’any 2015, prèvia presentació de l’ informe establert al
pacte cinquè, la quantitat total màxima de Cent set mil (107.000,00.-) Euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48900 del pressupost de la corporació per a l’any
2015, que es desglossen de la següent manera:
- Quaranta-set mil Euros (47.000,00.-€) per desenvolupar l’acció 1 del pacte segon.
- Quaranta mil Euros (40.000,00.-€) per desenvolupar l’acció 2 del pacte segon.
- Vint mil euros (20.000,00.-€) per desenvolupar l’acció 3 del pacte segon.
Cinquè.- Justificació de les despeses
L’adequada aplicació dels fons econòmics a la consecució dels objectius previstos en el
present conveni, es verificarà mitjançant un informe emès per la comissió tècnica de
seguiment, quant aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe emès per la
Creu Roja, on consti la conformitat del cap del Servei de Suport a Programes Socials
La data màxima de presentació d’aquest informe serà el 31 de març de 2016.
No obstant el que es disposa al paràgraf anterior s’admetran justificacions parcials de
períodes d’activitat.
Sisè.- Vigència.
El present conveni tindrà una vigència des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de
2015, podent-se prorrogar per acord exprés d’ambdues parts. En cas de pròrroga les parts
podran introduir les modificacions que es considerin adients.
Setè- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona no tindrà accés a les dades de caràcter personal derivades de
les actuacions pròpies del present conveni.
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La Creu Roja serà la responsable única del compliment de les prescripcions contingudes a
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i
al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
Vuitè.- Comissió de seguiment
Es constituirà una Comissió tècnica de seguiment del projecte integrada per dos membres
del Servei de Suport de Programes Socials i dos membres de la Creu Roja.
La comissió es reunirà en sessió presencial com a mínim, amb caràcter ordinari, dos cops a
l’any, a l’inici i a la finalització de l’activitat.
De cada sessió que tingui la comissió, s’aixecarà acta, que especificarà necessàriament els
assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies de lloc i hora en què ha tingut lloc,
els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords presos.
Es farà arribar a tots i cadascun dels membres l’acta provisional, i s’obrirà un termini de cinc
dies perquè l’aprovin manifestant la seva conformitat mitjançant un correu electrònic.
Transcorregut aquest termini, s’entendrà que els membres de la comissió que no hagin
manifestat cap objecció a l’acta provisional estan conformes amb el contingut.
Les atribucions de la Comissió Tècnica de seguiment seran les següents:






Concreció del pla de treball i de la fitxa d’indicadors de l’activitat
Resolució de les possibles incidències
Seguiment de la difusió i comunicació de l’activitat
Emissió de l’informe tècnic de seguiment
Avaluació anual de l’activitat

Novè.- Formes d’extinció del conveni
Qualsevol de les parts podrà resoldre el present conveni notificant-ho de manera fefaent a
l’altra part amb una antelació mínima de dos mesos.
Sense perjudici de la resolució per mutu acord entre les parts, aquest conveni quedarà
resolt per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
Per incompliment, d’acord amb el pacte desè.
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 de cooperació.

En cas d’extinció anticipada, la Diputació de Barcelona, decidirà segons el moment en el
que es trobin les actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni.
Desè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
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La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós-administratiu.
Onzè.- 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.
Dotzè.- Interpretació
En el supòsit què sorgeixen discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, la Diputació
de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les seves clàusules.
Tretzè.- 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.”

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 107.000 € (cent set mil euros),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48900 del pressupost de la
corporació per a l’any 2015, que es desglossen de la següent manera:
-

47.000 € (quaranta-set mil euros) per desenvolupar l’acció 1 del pacte segon.
40.000 € (quaranta mil euros) per desenvolupar l’acció 2 del pacte segon.
20.000 € (vint mil euros) per desenvolupar l’acció 3 del pacte segon

L’adequada aplicació dels fons econòmics a la consecució dels objectius previstos en
el present conveni, es verificarà mitjançant un informe emès per la comissió tècnica de
seguiment, quant aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe emès
per la Creu Roja, on consti la conformitat del cap del Servei de Suport a Programes
Socials
La data màxima de presentació d’aquest informe serà el 31 de març de 2016.
No obstant el que es disposa al paràgraf anterior, s’admetran justificacions parcials de
períodes d’activitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Assemblea Provincial de la Creu Roja a
Barcelona.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2014/7888.- La Junta,
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de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 03/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament del Masnou de data 26 de setembre de 2014 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BP-5002, marge
dret, tram urbà i travessera, al terme municipal del Masnou de:
 Saneig i consolidació del talús amb formigó projectat, del PK 0+168 al PK
0+220.
 Tall de carril amb semàfors, del PK 0+150 al PK 0+232.
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
24/11/2014, notificat en forma en data 05/12/2014 es va requerir l'interessat a fi que
esmenés la sol·licitud.
En data 27/01/2015 i 23/03/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació
de Barcelona la documentació requerida.
En data 10/04/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la nova documentació aportada referent a la sol·licitud formulada per
l’Ajuntament del Masnou en data 26 de setembre de 2014 i d’acord amb el que
disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Els dos carrils de la carretera quedaran oberts en tot moment, llevat dels talls del
carril del marge dret imprescindibles i puntuals per l’execució de les obres.
- El tall de carril es realitzarà als moments de menor I.M.D, en cap cas, s’ efectuaran
entre les 8 a 10 hores ni entre les 17:30 a les 20 hores. Els tall s’ hauran de
coordinar amb la policia local i avisar amb antelació als usuaris de la carretera.
Cada vegada que es torni a obrir el trànsit al carril dret de la carretera, es garantirà
que la calçada i tots els elements funcionals de la mateixa compleixen amb tots els
requisits per tal de garantir la seguretat del trànsit.
- 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, la
vorera adjacent i 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.
- En tot moment es donarà continuïtat als itineraris de vianants de forma segura i
sense afectar la calçada de la carretera BP-5002.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995,i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament del Masnou, autorització d’obres a la
carretera BP-5002, marge dret, tram urbà i travessera, al terme municipal del Masnou
de:
 Saneig i consolidació del talús amb formigó projectat, del PK 0+168 al PK
0+220.
 Tall de carril amb semàfors, del PK 0+150 al PK 0+232.
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament del Masnou, amb domicili a
efectes de notificacions al Masnou (08320), carrer Prat de la Riba, 1, amb indicació
dels recursos procedents.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Talamanca, en resolució de l’expedient núm. 2014/10431.- 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 17/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Talamanca de data 10 de desembre de 2014
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en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BV-1221,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Talamanca (exp. 2014/10431) de:
 Rehabilitació entorn de l'ermita de Santa Magdalena: moviment de terres i
construcció de mur, del PK 28+335 al PK 28+685.
 Condicionament d'accés existent, del PK 28+335 al PK28+340.
 Reconstrucció de l'ermita de Santa Magdalena, al PK 28+335.
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
06/02/2015, notificat en forma en data 27/02/2015, es va requerir l'interessat a fi que
esmenés la sol·licitud.
En data 12/03/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona
la documentació requerida.
En data 27/03/2015 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 Talamanca en data 10 de desembre
de 2014 i d’acord amb el que disposen els articles 81, 84, 104h i 128.1 del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
- 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.
Moviments de terres
- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera, es
a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de la explanació.
- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra
autoritzada serà per compte a càrrec del sol·licitant.
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la
carretera i als seus elements funcionals.
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- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V),
llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un pendent
diferent.
Condicionament d'accés existent
- 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 a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- Es donarà continuïtat per l’accés, a les aigües que circulen per la cuneta mitjançant
un gual adaptat al llarg de l’embocadura de l’accés, que permeti el desguàs de la
cuneta de la carretera. Aquest es mantindrà en bon estat de conservació. L’amplada
de la cuneta en el gual serà mínima de 1m (preferible de 2m), amb les cares de la
secció de pendents 1:6.
- Referent a les cunetes pròpies de l’accés, tindran la secció necessària per a recollir
les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la calçada. En
general, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
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- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.
Conservació d'edificació
- L’edificació complirà les condicions establertes pel planejament vigent per la Ermita
de Santa Magdalena.
- 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 ni al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
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 Talamanca, autorització d’obres
a la carretera BV-1221, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Talamanca
(exp. 2014/10431) de:
 Rehabilitació entorn de l'ermita de Santa Magdalena: moviment de terres i
construcció de mur, del PK 28+335 al PK 28+685.
 Condicionament d'accés existent, del PK 28+335 al PK28+340.
 Reconstrucció de l'ermita de Santa Magdalena, al PK 28+335.
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Talamanca, amb domicili a
efectes de notificacions a Talamanca (08278), Plaça Església, 1, amb indicació dels
recursos procedents.
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització de pintat de marca vial tipus
“Perill nens” (P-21) a favor de l’Ajuntament del Papiol, en resolució de
l’expedient núm. 2015/1019.- 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 03/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament del Papiol de data 22 de gener de 2015 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització de pintat de marca vial tipus "Perill nens"
(P-21), a la carretera BV-1466 al PK 1+075, ambdós marges, tram urbà (travessera),
al terme municipal del Papiol (expedient núm. 2015/1019).
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En data 07/04/2015 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 del Papiol en data 22 de gener de 2015 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:
- Les inscripcions sol·licitades compliran els criteris i especificacions de la norma 8.2IC sobre marques vials del Ministerio de Fomento.
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant.”
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès 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 del Papiol, autorització de pintat de
marca vial tipus "Perill nens" (P-21), a la carretera BV-1466 al PK 1+075, ambdós
marges, tram urbà (travessera), al terme municipal del Papiol (expedient núm.
2015/1019), 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 del Papiol, amb domicili a
efectes de notificacions a Papiol (08754), Avinguda de la Generalitat, 7-9, amb
indicació dels recursos procedents.
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal d’Osona, en resolució de l’expedient núm. 2015/1090.- 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:

135

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En data 04/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Consell Comarcal d'Osona de data 23 de gener de 2015 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètols
informatius a les carreteres següents:
Carretera
BV-4601
BV-5213
BV-4601
BV-5306
BV-5207
BP-4654
BV-4655
BV-5224
BV-4316
BV-5201
BV-5227
BV-4608
BV-4607
BV-5202
C-1413b
BV-4602
B-522
BV-5222
N-141d
C-154
BV-4611
BV-5213
BV-5213
BV-5213
BV-4601
BV-4601
BV-4341
BV-4341
B-432
B-432
BV-4404
BV-4332
BV-4332
BP-4654
BV-4401
BV-4401
BV-4316
BV-4316
BV-5201
BV-5227
BV-4601
BV-4601
BV-4608
BV-4608
BV-4608
BV-5202
BV-5202
C-1413b

PK
5.300
2.470
5.400
4.080
4.500
2.600
4.500
7.930
3.350
500
6.900
3.270
0
2.080
11.260
3.950
6.100
2.100
12.000
6.850
2.400
3.250
9.330
9.900
10.900
13.100
6.820
13.260
2.050
8.300
310
800
6.000
11.600
19.100
21.050
5.770
13.800
22.400
9.150
13.160
15.300
4.200
11.180
15.200
3.180
4.100
18.400

Marge
ambdós
dret
dret
esquerre
esquerre
dret
esquerre
esquerre
esquerre
dret
esquerre
dret
ambdós
dret
dret
ambdós
dret
dret
dret
dret
ambdós
esquerre
dret
esquerre
esquerre
dret
dret
esquerre
esquerre
dret
esquerre
esquerre
dret
dret
esquerre
esquerre
dret
esquerre
dret
esquerre
esquerre
esquerre
esquerre
esquerre
dret
dret
ambdós
esquerre
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Terme municipal
Gurb
Tavèrnoles
Sant Bartomeu del Grau
Malla
Esquirol
Sora
Sora
Sant Vicenç de Torelló
Vic
Calldetenes
Santa Maria de Besora
Sant Boi de Lluçanès
Sant Boi de Lluçanès
Sant Julià de Vilatorta
Sant Martí de Centelles
Gurb
Manlleu
Masies de Roda
Vilanova de Sau
Gurb
Orís
Tavèrnoles
Masies de Roda
Masies de Roda
Sant Bartomeu del Grau
Sant Bartomeu del Grau
Lluçà
Lluçà
Oristà
Olost
Oristà
Lluçà
Sant Martí d'Albars
Alpens
Prats de Lluçanès
Prats de Lluçanès
Sta Eulàlia de Riuprimer
Muntanyola
Espinelves
Santa Maria de Besora
Sant Bartomeu del Grau
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Lluçanès
Orís
Masies de Voltregà
Sant Julià de Vilatorta
Sant Julià de Vilatorta
Centelles
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Carretera
BV-4602
B-522
N-141d

PK
3.500
10.650
17.700

Marge
dret
esquerre
esquerre

Terme municipal
Santa Cecília de Voltregà
Esquirol
Vilanova de Sau

En data 20/03/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Consell Comarcal d'Osona en data 23 de gener de
2015 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:
- La instal·lació es realitzarà fora de domini públic i servitud de la carretera,
aproximadament a 15m de distància de l’aresta exterior de al calçada.
- S’eliminaran els rètols antics dels accessos amb la mateixa informació o similar que
el nou rètol.
- 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.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment. Un cop finalitzades les obres, l’esmentada senyalització haurà de ser
immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- 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, al Consell Comarcal d'Osona, autorització d’obres
d’instal·lació de rètols informatius a les carreteres següents:
Carretera
BV-4601
BV-5213
BV-4601
BV-5306
BV-5207
BP-4654
BV-4655
BV-5224
BV-4316
BV-5201
BV-5227
BV-4608
BV-4607

PK
5.300
2.470
5.400
4.080
4.500
2.600
4.500
7.930
3.350
500
6.900
3.270
0

Marge
ambdós
dret
dret
esquerre
esquerre
dret
esquerre
esquerre
esquerre
dret
esquerre
dret
ambdós
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Terme municipal
Gurb
Tavèrnoles
Sant Bartomeu del Grau
Malla
Esquirol
Sora
Sora
Sant Vicenç de Torelló
Vic
Calldetenes
Santa Maria de Besora
Sant Boi de Lluçanès
Sant Boi de Lluçanès
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Carretera
BV-5202
C-1413b
BV-4602
B-522
BV-5222
N-141d
C-154
BV-4611
BV-5213
BV-5213
BV-5213
BV-4601
BV-4601
BV-4341
BV-4341
B-432
B-432
BV-4404
BV-4332
BV-4332
BP-4654
BV-4401
BV-4401
BV-4316
BV-4316
BV-5201
BV-5227
BV-4601
BV-4601
BV-4608
BV-4608
BV-4608
BV-5202
BV-5202
C-1413b
BV-4602
B-522
N-141d

PK
2.080
11.260
3.950
6.100
2.100
12.000
6.850
2.400
3.250
9.330
9.900
10.900
13.100
6.820
13.260
2.050
8.300
310
800
6.000
11.600
19.100
21.050
5.770
13.800
22.400
9.150
13.160
15.300
4.200
11.180
15.200
3.180
4.100
18.400
3.500
10.650
17.700

Marge
dret
dret
ambdós
dret
dret
dret
dret
ambdós
esquerre
dret
esquerre
esquerre
dret
dret
esquerre
esquerre
dret
esquerre
esquerre
dret
dret
esquerre
esquerre
dret
esquerre
dret
esquerre
esquerre
esquerre
esquerre
esquerre
dret
dret
ambdós
esquerre
dret
esquerre
esquerre

Terme municipal
Sant Julià de Vilatorta
Sant Martí de Centelles
Gurb
Manlleu
Masies de Roda
Vilanova de Sau
Gurb
Orís
Tavèrnoles
Masies de Roda
Masies de Roda
Sant Bartomeu del Grau
Sant Bartomeu del Grau
Lluçà
Lluçà
Oristà
Olost
Oristà
Lluçà
Sant Martí d'Albars
Alpens
Prats de Lluçanès
Prats de Lluçanès
Sta Eulàlia de Riuprimer
Muntanyola
Espinelves
Santa Maria de Besora
Sant Bartomeu del Grau
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Lluçanès
Orís
Masies de Voltregà
Sant Julià de Vilatorta
Sant Julià de Vilatorta
Centelles
Santa Cecília de Voltregà
Esquirol
Vilanova de Sau

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal d'Osona, amb domicili a
efectes de notificacions a Vic (08500), carrer Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals,
5, 3r, amb indicació dels recursos procedents.
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39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
senyora M.A.B., en resolució de l’expedient núm. 2015/1312.- 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 10/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, tres escrits de la Sra. M.A.B. de data 10 de febrer de 2015 en els quals es
sol·licita autorització per a la realització d’obres a la carretera BP-5107, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús d’:
 Instal·lació de mirall per accedir a l'accés, al PK 37+098.
 Instal·lació de rètol indicatiu provisional amb el text "Les oliveres", al PK 37+132.
 Pavimentació d'accés existent, del PK 37+124 al PK 37+132.
En data 07/04/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista les sol·licituds formulades per la Sra. M.A.B. en data 10 de febrer de 2015 i
d’acord amb el que disposen els articles 82, 83, 91 i següents i 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 d’instal·lació de mirall i de pavimentació d’accés existent que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
Instal·lació de mirall
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat
de conservació. L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de
conservació deficient, per raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que
presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació dels accessos, la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
Obres de manteniment d'accés existent
- 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.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
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general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- 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,
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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.
Vista les sol·licituds formulades per la Sra. Magdalena Aranda Baró en data 10 de
febrer de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 97 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'autorització
sol·licitada d’instal·lació de rètol indicatiu provisional atès que:
 Els rètols indicatius s’han de situar en el mateix edifici o en la seva immediata
proximitat.”
Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres aprovat pel Decret
293/2003, de 18 de novembre:
“Article 97
Rètols indicatius
97.1 Els rètols, o instal·lacions similars, indicatius d'establiments mercantils o
industrials han de reunir els següents requisits:
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a) Que es situïn en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat.
A aquest efecte s'entén que un rètol o instal·lació indicativa està situat en la immediata
proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que estigui ubicat en la mateixa
finca i a una distància màxima de 8 m respecte de l'edificació, i a una distància de
l'aresta exterior de la calçada igual o superior al perímetre del cartell, i sempre més
enllà de la zona de servitud.
b) Que el seu contingut tingui per única finalitat la identificació de l'establiment, sense
incloure cap informació addicional.
S'entén per informació addicional tota forma de comunicació dirigida a promoure de
forma directa o indirecta la contractació de béns i serveis.
97.2 En qualsevol cas, no es permeten els rètols indicatius que per les seves
característiques siguin incompatibles amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui
per les seves dimensions o perquè puguin produir enlluernament, confusió o distracció
a les persones usuàries de la carretera.”
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 €
(cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), 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 la Sra. M.A.B., autorització d’obres a la carretera
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BP-5107, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús
(expedient núm. 2015/1312) d’:
 Instal·lació de mirall per accedir a l'accés, al PK 37+098.
 Pavimentació d'accés existent, del PK 37+124 al PK 37+132.
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.- Denegar, en conseqüència, la sol·licitud formulada per la Sra. M.A.B. relativa
a la instal·lació de rètol indicatiu provisional amb el text “Les oliveres”, a la carretera
BP-5107, al PK 37+132, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i
Samalús.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per
un import de 50,63 € (cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), per emissió
d’informes i tramitació d’expedients.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. M.A.B., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Palafolls, en resolució de l’expedient núm. 2015/1723.- 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 17/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Palafolls de la mateixa data, en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent
amb la construcció d'una rotonda, a la carretera BV-6002 del PK 0+237 al PK 0+397,
ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Palafolls (expedient núm.
2015/1723).
En data 23/03/2015 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 Ajuntament de Palafolls en data 17 de febrer de 2015
i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 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:

145

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte
d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la
normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada, vorals, talussos i en
general de qualsevol element funcional e la carretera afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodolada 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.
- 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.
- En cas de desguassar a la cuneta de la carretera aquesta haurà de ser TTR-15 de
formigó HM-25/P/20/A amb un gruix de 20 cm., amb malla electrosoldada 15x15 Ǿ8
mm. Tot el conjunt anirà sobre 20 cm de Tot-u artificial. Aquesta tipologia es
realitzarà per part del peticionari en tot el tram de cuneta fins arribar a una obra de
fabrica.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
- Els carrils d’entrada a la rotonda hauran de disposar de 4,5 metres d’amplada i els de
sortida 5 metres d’amplada.
- La rotonda haurà de disposar de 2 carrils de circulació de 4 metres d’amplada, més
un voral interior pavimentat de 0,5 metres.
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- Les dimensions de la rotonda hauran de permetre els moviments de tot tipus de
vehicles en condicions de seguretat i comoditat.
- No es preveuran xarxes de serveis ni arquetes de registre sota la calçada de la
carretera BV-6002, i es desplaçaran totes les que amb aquetes obres restin dins la
calçada de la carretera i es considera calçada tot l’anell de la rotonda, només es
podrà autoritzar l’encreuament subterrani d’aquestes xarxes que s’hauran de
preveure perpendiculars al eix de la carretera. Els paral·lelismes hauran d’anar
preferentment fora de la zona de domini públic de la carretera o sota les voreres
existents.
- En tot moment s’haurà de garantir la evacuació de la escorrentia superficial d’aigües,
de la rotonda i vials adjacent. Els embornals que siguin necessaris hauran de ser de
reixa amb bústia.
-

No es permetrà que des de altres carrers i terrenys adjacents arribin aigües a la
calçada de la carretera BV-6002.

-

L’interior de la rotonda haurà de ser tal que no puguin anar elements a la calçada,
com restes vegetals, i tampoc fang o terra en cas de ser trepitjada. A la rodona
central, també s’intentarà que la vegetació no pugui perdre fulles i estigui
suficientment lluny per a que les restes no puguin anar a la calçada. Aquest elements
vegetals, hauran de potenciar la percepció de la mateixa, i no seran perillosos en cas
que accidentalment un vehicle impacti contra ells.

-

La senyalització vertical haurà de complir amb la instrucció de carreteres 8.1.I.C. Els
senyals de trànsit a col·locar seran d’ alta intensitat nivell II.

-

Es pavimentarà tot l’àmbit de la obra, i es pintarà la senyalització amb pintura blanca
retrorreflexiva i antilliscant,, tot segons la norma 8.2-IC.

-

S’unificaran en una mateixa rasa els passos de servei al centre de la rotonda.

-

S’hauran de preveure passos de serveis amb quatre tubs de P.V.C de 20 centímetres
de diàmetre, formigonats i amb les corresponents arquetes, del centre de la rotonda
fins als dos marges de la carretera.
Les columnes de il·luminació no suposaran cap perill pels vehicles que
accidentalment puguin sortir-se de la calçada de la carretera. En cas contrari, hauran
d’anar protegides.

-

-

Tota la calçada de l’anell de la rotonda, i en general de la carretera BV-6002 afectats
per aquestes obres, haurà de disposar de una secció de ferm tipus 221 del catàleg
de la instrucció de carreteres 6.1.I.C. La capa de rodolada serà amb àrid granític.

-

Al pas de vianants previst, s’aplicarà pintura antilliscant per evitar el risc de caiguda
de vianants i motoristes en cas de pluja. El sol·licitant serà responsable del
manteniment i conservació de tots els elements del pas de vianants, i tindrà la
obligació de mantenir-les en bon estat en tot moment. Es disposarà de una franja de
10 m. sense aparcar, abans de cada pas de vianants, a l’efecte de no minvar la
visibilitat dels vianants. El pas de vianants anirà sempre de vorera a vorera. Tindrà
una visibilitat superior a la distància de parada. No estarà prop de cap parada de bus
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a tal efecte es deixarà un mínim de 10 metres de separació entre la dàrsena o zona
d’aturada de la parada d’autobús i el pas de vianants. Es col·locarà un senyal S-13
per cada pas de vianant i cada sentit, així mateix es disposarà de dos senyals P-20.
Els senyals de perill, es disposaran amb suficient antelació abans del mateix.
-

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.

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
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en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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 Palafolls, autorització d’obres de
condicionament d'accés existent amb la construcció d'una rotonda, a la carretera BV6002 del PK 0+237 al PK 0+397, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme
municipal de Palafolls (expedient núm. 2015/1723), 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 Palafolls, amb domicili a
efectes de notificacions a Palafolls (08389), Plaça Major, 11, amb indicació dels
recursos procedents.
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en resolució de l’expedient núm.
2015/1947.- 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 27 de febrer de 2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de data 24 de febrer de
2015, en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització a la
carretera BV-2001, del PK 2+750 al PK 3+460, ambdós marges, travessera, al terme
municipal de Sant Feliu de Llobregat (expedient núm. 2015/1947).
En data 10 d’abril de 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 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en data 24 de
febrer de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 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 els condicionants següents:
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- Les obres d’instal·lació de la conducció de sanejament en paral·lelisme (o de
qualsevol altre servei) sota la calçada no es podran executar fins que s’hagi fet
efectiu el traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-2001, entre els PK 2+750 i
PK 3+460, previst en el conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat en dates 23 i 26 de gener de 2015.
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
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l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
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
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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 Feliu de Llobregat,
autorització d’obres d'urbanització a la carretera BV-2001, del PK 2+750 al PK 3+460,
ambdós marges, travessera, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat (expedient
núm. 2015/1947), 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 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Feliu de Llobregat (08980), carrer Pl.
Vila, 1, amb indicació dels recursos procedents.
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2015/2054.- 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 06/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de data 2 de març de 2015 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització: ampliació de
voreres d'accés a l'Escola Sant Pau, a la carretera B-603 del PK 0+444 al PK 0+468,
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar (expedient núm.
2015/2054).
En data 24/03/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en data 2 de març
de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte
d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la
normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats, calçada i marges
de la carretera B-603 afectats per les obres.
- Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, autorització
d’obres d'urbanització: ampliació de voreres d'accés a l'Escola Sant Pau, a la carretera
B-603 del PK 0+444 al PK 0+468, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de
Sant Pol de Mar (expedient núm. 2015/2054), 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 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.
43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la vorera a
favor de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en resolució de l’expedient núm.
2015/2202.- 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 10/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt de data 25 de febrer de 2015 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització de tala d'arbres a la vorera, a la
carretera BV-1602 del PK 7+426 al PK 7+596, marge dret, tram urbà, al terme
municipal de Lliçà d'Amunt (expedient núm. 2015/2202).
En data 24/03/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt en data 25 de febrer de
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 76.1 i 168 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

158

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 Lliçà d'Amunt, autorització de
tala d'arbres a la vorera, a la carretera BV-1602 del PK 7+426 al PK 7+596, marge
dret, tram urbà, al terme municipal de Lliçà d'Amunt (expedient núm. 2015/2202), 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 Lliçà d'Amunt, amb domicili
a efectes de notificacions a Lliçà d'Amunt (08186), carrer Anselm Clavé, 73, amb
indicació dels recursos procedents.
44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Castellví, en resolució de l’expedient núm. 2015/2237.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 13/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Castellví de la Marca de data 12 de març de
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de Obres
d'urbanització, a la carretera BV-2176 del PK 3+810 al PK 3+920, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Castellví de la Marca (expedient núm. 2015/2237).
En data 27/03/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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Vista la sol·licitud formulada per Ajuntament de Castellví de la Marca en data 12 de
març de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte
d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la
normativa vigent de senyalització d’obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà la creació de places d’aparcament en zona de domini públic.
- S'exigirà la instal·lació d'un element separador físic entre les zones pavimentades i la
cuneta de la carretera de tal manera que els vehicles només puguin sortir per l’accés
existent.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès 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 Ajuntament de Castellví de la Marca, autorització
d’obres de Obres d'urbanització, a la carretera BV-2176 del PK 3+810 al PK 3+920,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellví de la Marca (expedient
núm. 2015/2237), 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 Ajuntament de Castellví de la Marca, amb
domicili a efectes de notificacions a Castellví de la Marca (08732), carrer Av.
Catalunya, 6, amb indicació dels recursos procedents.
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45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
R.C.O, en resolució de l’expedient núm. 2015/2263.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 04/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. R.C.O. de la mateixa data en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres d’instal·laciò de mirall, a la carretera BV-1468 al
PK 11+100, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Just Desvern
(expedient núm. 2015/2263).
En data 07/04/2015 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. R.C.O. en data 04 de març de 2015 i d’acord amb
el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat
de conservació. L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de
conservació deficient, per raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que
presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
- La part més pròxima del mirall restarà a més d’un metre de la calçada.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
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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 €
(cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), 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 generde 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, al Sr. R.C.O., autorització d’obres d’instal·laciò de
mirall, a la carretera BV-1468 al PK 11+100, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Just Desvern (expedient núm. 2015/2263), que s’hauran de dur a
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
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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 € (cinquanta euros amb seixanta-tre cèntims), per emissió
d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Sr. R.C.O., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.
46.- Dictamen qie proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Invicat Abertis, en resolució de l’expedient núm. 2015/2510.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En data 16/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit d’Invicat Abertis de data 12 de març de 2015 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’ocupació temporal de la calçada per
obres de conservació de l'obra de fàbrica O.F. 3-4 de l'Autopista C-32, a la carretera
BP-5002 al PK 1+564, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Alella
(expedient núm. 2015/2510).
En data 14/04/2015 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 Invicat Abertis en data 12 de març de 2015 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 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 recolliran les aigües de l’actuació i no es permetrà que arribin a la calçada de la
carretera. Així mateix, s’impedirà que cap material o eina afecti a la calçada de la
carretera una vegada estigui en servei.
- Totes les zones de la calçada que per motius de l’execució d’aquestes obres
resultin deteriorades, es fressaran i pavimentaran, amb tota l’amplada del carril i
voral afectats. El paviment serà de mescla bituminosa en calent tipus AC16 SURF S
50/70 i amb un espessor de 5 cm. Així mateix, es repararan tots els elements
funcionals de la carretera que resultin afectats per aquestes obres.
- Tota la senyalització provisional d’obres es retirarà en el termini d’una setmana a
comptar des de la finalització dels treballs.
- 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
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- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- La durada màxima dels treballs serà d’un mes.
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
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l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.

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

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

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

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

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

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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 €
(cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), per emissió d'informes i tramitació
d'expedients.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Invicat Abertis, autorització d’obres d’ocupacíó
temporal del la calçada per obres de conservació de l'obra de fàbrica O.F. 3-4 de
l'Autopista C-32 , a la carretera BP-5002 del PK 1+464 al PK 1+564, ambdós marges,
tram no urbà, al terme municipal d’Alella (expedient núm. 2015/2510), 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 € (cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), per emissió
d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Invicat Abertis, amb domicili a efectes de
notificacions a Granollers (08041), Àrea de manteniment AP-7 sortida 13, amb
indicació dels recursos procedents.
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’estessada de vegetació a
favor de l’empresa Red Elèctrica de España, S.A., en resolució de l’expedient
núm. 2015/2581.- 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 19/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Red Eléctrica de España, S.A. de data 11 de febrer de 2015 en
el qual es sol·licita autorització per a realitzar estassada de vegetació, a la carretera
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BV-1468 del PK 1+000 al PK 1+600, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
de Molins de Rei (expedient núm. 2015/2581).
En data 17/04/2015 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 Red Eléctrica de España, S.A. en data 11 de febrer
de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
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- 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 €
(cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), 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 Red Eléctrica de España, S.A., autorització per a
realitzar estassada de vegetació, a la carretera BV-1468 del PK 1+000 al PK 1+600,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Molins de Rei (expedient núm.
2015/2581), 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.- APROVAR la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per
un import de 50,63 € (cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), per emissió
d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Red Eléctrica de España, S.A., amb domicili
a efectes de notificacions a Rubí (08191), Ctra. Antiga Castellbisbal- Rubí, s/n, amb
indicació dels recursos procedents.
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’aclarida arbòria de
plataners i acàcies a favor de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, en resolució
de l’expedient núm. 2015/2723.- 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 20/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta de data 17 de març de
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’aclarida arbòria de
plataners i acàcies de la Riera Vallalta, a les carreteres BV-5111 del PK 21+040 al PK
21+574 i BV-5128 del PK 21+770 al PK 22+300, marge dret, tram urbà i no urbà, al
terme municipal de Sant Iscle de Vallalta (expedient núm. 2015/2723).
En data 14/04/2015 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 Iscle de Vallalta en data 17 de
març de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
-

La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.

-

Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.

Condicions generals
-

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

-

Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
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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.
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.

-

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 Iscle de Vallalta,
autorització per a l’aclarida arbòria de plataners i acàcies de la Riera Vallalta, a les
carreteres BV-5111 del PK 21+040 al PK 21+574 i BV-5128 del PK 21+770 al PK
22+300, marge dret, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Sant Iscle de Vallalta
(expedient núm. 2015/2723), que s’haurà 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 Sant Iscle de Vallalta, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Iscle de Vallalta (08359), carrer Escoles, 2,
amb indicació dels recursos procedents.
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
P.P.C., en resolució de l’expedient núm. 2015/2802.- 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 27/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. P.P.C. de la mateixa data, en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de modificació de gual de vehicles existent, a la
carretera BV-5023 del PK 0+418 al PK 0+422, marge esquerre, tram urbà i travessera,
al terme municipal de Premià de Mar (expedient núm. 2015/2802).
En data 14/04/2015 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. P.P.C. en data 27 de març de 2015 i d’acord amb
el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:

- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte
d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la
normativa vigent de senyalització d’obres.

- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la vorera i de la calçada de la
carretera afectades per les obres.

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

- .Es recolliran totes les aigües de l’ actuació, per a evitar la aportació a la carretera.
- S’haurà de garantir la visibilitat del gual pels dos costats, aquesta visibilitat no podrà
ser inferior a la distancia de parada. En cas necessari s’ instal·laran elements
auxiliars per dotar el gual de la visibilitat suficient, el manteniment d’aquests elements
anirà a càrrec del peticionari. A més es dissenyaran de forma que s’evitin maniobres
de vehicles a la calçada de la carretera.
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- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- 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
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provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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 €
(cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), per emissió d'informes i tramitació
d'expedients.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Sr. P.P.C., autorització d’obres de modificació de
gual de vehicles existent, a la carretera BV-5023 del PK 0+418 al PK 0+422, marge
esquerre, tram urbà i travessera, al terme municipal de Premià de Mar (expedient núm.
2015/2802), 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 € (cinquanta euros amb seixanta-tres cèntims), per emissió
d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. P.P.C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Generalitat de Catalunya-Departament d’Empresa i Ocupació, en resolució de
l’expedient núm. 2015/2882.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 26/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i
Ocupació de data 19 de març de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la
realització d’obres d’instal·lació d'un rètol de senyalització territorial i temàtica, a la
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carretera BV-4024 al PK 0+600, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Bagà
(expedient núm. 2015/2882).
En data 07/04/2015 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 la Generalitat de Catalunya-Departament d'Empresa i
Ocupació en data 19 de març de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i
següents del Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat
pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre
l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les
condicions que s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.

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

- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
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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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- 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.
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 la Generalitat de Catalunya - Departament
d'Empresa i Ocupació, autorització d’obres d’instal·lació d'un rètol de senyalització
territorial i temàtica, a la carretera BV-4024 al PK 0+600, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Bagà (expedient núm. 2015/2882), 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 la Generalitat de Catalunya - Departament
d'Empresa i Ocupació, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08008),
Passeig de Gràcia, 105, amb indicació dels recursos procedents.
51.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Premià de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2015/2965.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
En data 30/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Premià de Mar de data 18 de març de 2015 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres al terme municipal de
Premià de Mar d’:
 Urbanització del carrer Aribau amb la carretera BV-5024 per millora
d'accessibilitat, del PK 0+535 al PK 0+545, marge dret, tram urbà.
 Urbanització del passatge Garbí amb la carretera BV-5024 per millora
d'accessibilitat, del PK 0+587 al PK 0+600, marge dret, tram urbà.
 Substitució de baranes a la carretera BV-5023 del PK 0+834 al PK 0+957,
ambdós marges, tram urbà.
En data 21/04/2015 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 Premià de Mar en data 18 de març
de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte
d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la
normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada i de tots els elements
funcionals de la carretera, així com de les voreres adjacents a la mateixa afectats per
les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell
en porti causa, el manteniment dels citats arbres.
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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 .En qualsevol
cas, els embornals aniran fora de la calçada de la carretera.
- 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.
- La nova barana mantindrà com a mínim la separació respecte de l’ aresta exterior de
la calçada de l’ actual barana.
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 Premià de Mar, autorització
d’obres al terme municipal de Premià de Mar d’:
 Urbanització del carrer Aribau amb la carretera BV-5024 per millora
d'accessibilitat, del PK 0+535 al PK 0+545, marge dret, tram urbà.
 Urbanització del passatge Garbí amb la carretera BV-5024 per millora
d'accessibilitat, del PK 0+587 al PK 0+600, marge dret, tram urbà.
 Substitució de baranes a la carretera BV-5023 del PK 0+834 al PK 0+957,
ambdós marges, tram urbà.
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
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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 Premià de Mar, amb
domicili a efectes de notificacions a Premià de Mar (08330), Plaça de l'Ajuntament, 1,
amb indicació dels recursos procedents.
52.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm.
2015/2967.- 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 27/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de data 23 de
març de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la
carretera BV-5001, tram urbà i travessera, al terme municipal de Santa Coloma de
Gramenet de:
 Tall de carril per obres d'urbanització, del PK 1+292 al PK 1+373, marge
esquerre.
 Pintat de pas de vianants provisional per obres d'urbanització, al PK 1+292,
ambdós marges.
 Construcció d'aparcament en línia, del PK 1+324 al PK 1+369, marge esquerre.
En data 17/04/2015 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 Santa Coloma de Gramenet en data
23 de març de 2015 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:
Tall de carril per execució d’obres.
-

Es senyalitzarà el tall de carril d’ acord amb allò que estableix la norma 8.3.I.C.

-

Totes les zones de la calçada que per motius de l’execució d’aquestes obres
resultin deteriorades, es fressaran i pavimentaran, amb tota amplada del carril i
voral afectats. El paviment serà de mescla bituminosa en calent tipus AC16 SURF
S 50/70 i amb un espessor de 5 cm. Així mateix, es repararan tots els elements
funcionals de la carretera que resultin afectats per aquestes obres.
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-

Tota la senyalització provisional d’ obres es retirarà en el termini d’una setmana a
comptar des de la finalització dels treballs.

-

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.

Obres d'urbanització
-

Es recolliran les aigües de l’ actuació y no es permetrà que arribin a la calçada de
la carretera. Així mateix, s’ impedirà que cap material o eina afecti a la calçada de
la carretera una vegada estigui en servei.

-

S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de calçada i de tots els elements
funcionals de la carretera afectats per les obres.

-

Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb
una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres.

-

-

Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.

-

Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.

-

Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC

-

A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en
particular, per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .

-

Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

-

Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a
ni a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà
un embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.

-

Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran
d’anar protegides de possibles impactes dels vehicles
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-

Pintat de pas de vianants provisional per obres

-

Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós
costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior.

-

El pas tindrà una continuïtat pels vianants protegida.

-

Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades
d’autobús.

-

Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant.

-

Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta
intensitat, nivell II.

-

Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i
un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de
vianants amb una antelació suficient.

-

Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat

-

Una vegada finalitzades les obres que motiven l’ instal·lació d’ aquest pas de
vianants provisional, aquest es retirarà i es restituirà la calçada de la carretera i tots
els seus elements funcionals a les condicions prèvies a aquesta instal·lació.

Condicions generals
-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
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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 Santa Coloma de Gramenet,
autorització d’obres a la carretera BV-5001, tram urbà i travessera, al terme municipal
de Santa Coloma de Gramenet de:
 Tall de carril per obres d'urbanització, del PK 1+292 al PK 1+373, marge
esquerre.
 Pintat de pas de vianants provisional per obres d'urbanització, al PK 1+292,
ambdós marges.
 Construcció d'aparcament en línia, del PK 1+324 al PK 1+369, marge esquerre.
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Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
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 Santa Coloma de
Gramenet, amb domicili a efectes de notificacions a Santa Coloma de Gramenet
(08921), Plaça de la Vila, s/n, amb indicació dels recursos procedents.
53.- Dictamen que proposa aprovar la denegació d’una autorització d’obres a
favor del senyor J.S.C., en resolució de l’expedient núm. 2014/7527.- 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 19/09/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. J.S.C. en el qual es sol·licita autorització per a la realització
d’obres d’instal·lació d'un cartell informatiu de fusta, a la carretera BV-5006 al PK
1+744, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Martorelles (expedient núm.
2014/7527).
En data 07/10/2014 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. J.S.C. 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 DESFAVORABLEMENT
sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels motius que s'expressen a
continuació:
 Atès que aquest rètol no és informatiu ni indicatiu d’acord amb allò que estableix
l’article 92.2 i següents del Reglament general de carreteres i així mateix, en
consideració a l’article 76.1 del mateix reglament procedeix informar
desfavorablement aquesta instal·lació.
 El cartell es podria instal·lar en un terreny classificat de sòl urbà, i sempre que
no afecti a cap element funcional de la vía, ni a la seguretat de la carretera.”
Atès el que disposa l’article 76.1 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres:
“Article 76
Utilització de la zona de domini públic
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76.1 En la zona de domini públic només es poden realitzar les obres i les actuacions
directament relacionades amb la construcció i l'explotació de la via i els seus elements
funcionals i, si s'escau, instal·lacions o equipaments addicionals, incloses les
d'enjardinat, sense perjudici del que s'estableix als apartats següents.”
Atès el que disposa l’article 93.1 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres:
“Article 93
Rètols informatius
93.1 Els rètols informatius són aquells que tenen per finalitat informar d'un servei o
indret de possible utilitat per a les persones usuàries de la via.”
Atès el que disposa l’article 97.1 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de carreteres:
“Article 97
Rètols indicatius
97.1 Els rètols, o instal·lacions similars, indicatius d'establiments mercantils o
industrials han de reunir els següents requisits:
a) Que es situïn en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat.
A aquest efecte s'entén que un rètol o instal·lació indicativa està situat en la immediata
proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que estigui ubicat en la mateixa
finca i a una distància màxima de 8 m respecte de l'edificació, i a una distància de
l'aresta exterior de la calçada igual o superior al perímetre del cartell, i sempre més
enllà de la zona de servitud.
b) Que el seu contingut tingui per única finalitat la identificació de l'establiment, sense
incloure cap informació addicional.
S'entén per informació addicional tota forma de comunicació dirigida a promoure de
forma directa o indirecta la contractació de béns i serveis.”
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,
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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, en conseqüència, l’autorització d’obres d’instal·lació d'un cartell
informatiu de fusta, a la carretera BV-5006 al PK 1+744, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Martorelles (expedient núm. 2014/7527), sol·licitada pel Sr. Joan
Singla Cassasayas.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. J.S.C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents.

54.- Dictamen que proposa aprovar la cancel.lació de garantia d’obres a favor de
l’empresa Comsa Emte, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2011/8617.- 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 22 de desembre de 2011, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es van autoritzar a COMSA EMTE, S.A. les obres de canvi d'ús de 2
accessos existents i encreuament de carretera per trànsit d’obra i de moviment de
terres, a la carretera C-243b, al terme municipal de Martorell. (expedient número
2011/8617).
En la mateixa resolució s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà
una garantia de 20.000 € (vint mil euros) que es podrà alliberar transcorreguts 12
mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi
comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als
seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions
tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia,
COMSA EMTE, S.A. serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al
trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i
vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres de canvi
d'ús de 2 accessos existents i encrreuament de carretera per trànsit d’obra i de
moviment de terres.”
En data 01/02/2012, l’empresa COMSA EMTE, S.A., constituí la garantia a la
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per un import de 20.000 € (vint mil euros)
(assentament núm. 1000009466).
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En data 23 de gener de 2014 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el
còmput del període de garantia de 12 mesos.
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 31/03/2015 han emès informe del següent
tenor literal:
“S’informa FAVORABLEMENT sobre la devolució de la garantia al titular de
l'autorització de referència, al no haver-se observat cap anomalia en els treballs
executats.”
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, la devolució de garantia,
vinculada a l’autorització atorgada en el seu moment, ha de ser resolta per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- CANCEL·LAR, d’ofici, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta
Diputació per COMSA EMTE, S.A., per import de 20.000 € (vint mil euros), per
respondre de la correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient número
2011/8617, així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats
directament o indirecta de les esmentades obres (data d’expedició 01/02/2012;
assentament número 1000009466).
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a COMSA EMTE, S.A., amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08029), carrer Numància 1 - amb indicació dels
recursos procedents.
55.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense efecte
l’acord 815/14 adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 18 de desembre
de 2014, relatiu a l’aprovació de la minuta d’un conveni amb l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès en relació a l’execució de les obres del “Projecte
d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera al Sector de Can Borrull.
Carretera BV-1462, entre el p.k. 6,750 i el p.k. 7,580. T.M. Sant Cugat del Vallès” i
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aprovar una nova minuta de conveni de l’esmentada actuació desvinculada del
règim d’inversions financerament sostenibles.- 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 Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 18 de desembre de 2014,
aprovà el dictamen pel qual es proposava, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
dins del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per l’actuació “Projecte
d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera al Sector de Can Borrull.
Carretera BV-1462, entre el PK 6+750 i el PK 7+580. T.M. Sant Cugat del Vallès”.
Atès que el referit conveni no ha estat formalitzat administrativament.
Atès que l’ajut atorgat mitjançant l’aprovació d’aquest conveni es va aprovar dins del
règim de les inversions financeres sostenibles i que l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès ha manifestat a aquesta Diputació que no pot complir els requisits establerts per
a la seva concessió, sota aquest marc.
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 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 núm.
29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015,
respectivament), que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar
convenis específics per un import superior a 100.000 € (cent mil euros).

196

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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, abans esmentada.
La present proposta es justifica en la circumstància de l’aprovació de la present minuta
de conveni previ a l’aprovació de l’expedient de contractació de les obres, raó per la
qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per
l’adequada administració de la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i, en
conseqüència, per a l’interès públic.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DEIXAR sense efecte l’acord 815/14 adoptat per la Junta de Govern, en
sessió de data 18 de desembre de 2014, aprovant el dictamen pel qual es proposava,
per delegació de la Presidència, l’aprovació de la minuta d’un conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per l’actuació “Projecte d’urbanització i
endegament de la riera de Vallvidrera al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462,
entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. T.M. Sant Cugat del Vallès”, dins del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Segon.- 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
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació
Àmbit de concertació
Classe de recurs

Ajuntament de Sant Cugat del Vallés
P-0820400-J
Projecte d’urbanització i endegament de la riera de
Vallvidrera, al sector de Can Borrull. Carretera BV-1462
entre el PK 6+750 i el PK 7+580. TM Sant Cugat del Vallès
14/X/113845
1.899.868,33 euros
2015
907.606,38 Eur.
2016
992.261,95 Eur.
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic

Tercer.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
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“ Pla Xar xa d e Go verns loca ls
[2012-2015]
CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2015, sobre la
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència d’aquesta corporació de 08/01/2015 (núm. 5/15),
publicat al BOPB de 13/01/2015; assistit pel Secretari delegat Sr. Francesc Bartoll i Huerta
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data
16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/1/2014.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, representat per l’Il·lma. Alcaldessa
presidenta de l’Ajuntament, Sra. Mercè Conesa i Pagès, assistida pel Secretari de la
Corporació, Sr. Josep Mª Rigau i Caixes.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

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

III.

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

IV. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona s’han compromès
a preacordar i desenvolupar conjuntament l’ actuació “Projecte d’urbanització i
endegament de la riera de Vallvidrera al sector de Can Borrull. Carretera BV-1462,
entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant Cugat del Vallès”, amb un PEC de
2.959.748,63 Eur. (IVA inclòs)
V.

L’objectiu del projecte consisteix, bàsicament, en assolir vies en les condicions de
seguretat i accessibilitat adequades als diferents usuraris d’aquest espai (el trànsit de
pas, el trànsit local, els vianants i els ciclistes), les actuacions en zona urbana afecten,
per norma general, als àmbits de conservació i explotació de la calçada com de la
zona de domini públic i, per tant, els agents implicats són la Diputació de Barcelona i l’
Ajuntament.
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VI. En data 17 de juny de 2014 la Diputació de Barcelona va aprovar inicialment aquest
projecte, fent-se l’exposició pública del mateix en el Butlletí Oficial de la província de
Barcelona de data 26 de juny de 2014.
Durant el període d’informació pública es van presentar al·legacions relatives a les
finques afectades d’expropiació forçosa, les quals van ser trameses a l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès per a emissió d’informe, previ a l’adopció de la resolució a
dictar per aquesta Diputació sobre l’aprovació definitiva del projecte, ja que tal com es
va disposar en la resolució d’aprovació inicial del projecte, les al·legacions que es
poguessin presentar en quant a les afectacions de finques particulars serien objecte
d’informe per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en ser l’Ajuntament
l’Administració expropiant dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres.
La Diputació de Barcelona aprovà definitivament el projecte d’obres en data 25 de
març de 2015 per resolució del President de la Diputació de Barcelona (D-2277/15),
una vegada resoltes les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública.
VII. Amb l’execució d’aquestes obres es pretén urbanitzar el sector de Can Borrull, que
s’estén al llarg de la carretera de Sant Cugat del Vallès a Vallvidrera (BV-1462).
Aquest àmbit està literalment travessat per diverses infraestructures i sistemes
d’àmbit supramunicipal:
-

Carretera BV-1462
Línia de Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya Terrassa-Barcelona.
Autopista C-16 o “Túnels de Vallvidrera”.
Riera de Vallvidrera.

El projecte pretén actuar sobre la carretera BV-1462 que presenta una situació de
precarietat en el sector, que fa necessària la seva renovació perquè:
-

L’amplada de la carretera és insuficient per un tram que ha de travessar un
nucli poblat i que té uns requeriments pel que fa a la seguretat molt
superiors als habituals per una carretera.
Els vials secundaris que pengen de la carretera no estan urbanitzats ni
compten amb l’amplada necessària per permetre el creuament de dos
vehicles.

VIII. Atès que en dita obra s’actua en carretera urbana, on les competències són
compartides entre Diputació i Ajuntament, existint competències concurrents en
àmbits urbans.
IX. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data .......
X.

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

1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona subscriuen el
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
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2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Àmbit de concertació

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
P-0820400-J
Projecte d’urbanització i endegament de la riera
de Vallvidrera al Sector de Can Borrull.
Carretera BV-1462, entre el P.K. 6+750 i el P.K.
7+580. TM Sant Cugat del Vallès
14/X/113845
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al
seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial
relatiu al foment dels interessos municipals.

-

Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta
Diputació per fer-la efectiva.

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

Ajut econòmic
1.899.868,33 euros
2015
907.606,38 euros
2016
992.261,95 euros
G/50100/45301/76242 ................... 907.606,38 Eur
G/50100/45300/76240 ................. 992.261,95 Eur

L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es desglossa de la següent manera:
 907.606,38 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
 992.261,95 euros corresponent a complement de preacords de Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
La Diputació de Barcelona serà l’administració encarregada de la direcció facultativa i la
seguretat i salut de les obres amb mitjans propis o externs.
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Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera
BV-1462, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres
competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’execució de les obres
contingudes al “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera al sector de
Can Borrull. Carretera BV-1462, entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant Cugat del
Vallès”, no tenint validesa l’autorització per l’execució d’altres treballs no inclosos en l’
actuació detallada a l’esmentat Projecte, en quant a les obres executades en el tram de la
carretera BV-1462.
2.

Per part de l’ens destinatari

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
L’ Ajuntament de Sant Cugat del Vallès serà l’administració que durà a terme la licitació i
execució de les obres del “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera al
sector de Can Borrull. Carretera BV-1462, entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant
Cugat del Vallès”, amb un PEC de 2.959.748,63 euros (IVA inclòs).
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’execució de les obres és
d’un milió cinquanta-nou mil vuit-cents vuitanta euros amb trenta cèntims
(1.059.880,30 €).
La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà sobre
l’aportació municipal, en el benentès que si aquesta és superior, la diferència s’aplicarà
sobre l’aportació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’ Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
L’actuació requereix l’ocupació de terrenys públics o privats, i l’Ajuntament serà
l’administració responsable d’adquirir els terrenys de cessió obligatòria amb l’aprovació
definitiva de la reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, pel que fa a la vialitat i
d’expropiar els terrenys necessaris per l’endegament de la riera mitjançant projecte de
taxació conjunta.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes
en el “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera al sector de Can
Borrull. Carretera BV-1462, entre el P.K. 6+750 i el P.K. 7+580. TM Sant Cugat del Vallès”.
3. Conservació i manteniment
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni la Diputació de Barcelona
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa, del drenatge i de les contencions de vehicles, la qual cosa no
comporta cap increment respecte a les despeses actuals de manteniment. La conservació i
manteniment de la resta d’elements continguts en les obres de referència, correspon a
l’Ajuntament com a titular.
4. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren, i en tot cas, fins al termini de vigència del Protocol del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”.
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5. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, disponible a la
Seu Electrònica de la Diputació.
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.
4. 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.
5. 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.
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
6. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
7. Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació, en relació
amb els seus terminis màxims d’execució i de justificació. En cap cas es superarà l’anualitat
2017.
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8. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
9. Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips
de la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
10. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
11. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
12. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc
a la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
13. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
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- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.
14. Marc normatiu
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
-

La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.

-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.

-

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

-

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.

-

La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

15. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
16. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
17. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”
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Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa plurianual d’1.899.868,33 € (UN MILIÓ
VUIT-CENTS NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT euros amb
TRENTA-TRES cèntims) que es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:
Exercici 2015
Exercici 2016

Aplicació pressupostària
G/50100/45301/76242
G/50100/45300/762

Import
907.606,38 euros
992.261,95 euros

tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i
condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de
l’exercici 2016.
Cinquè.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
56.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
incorporació d’esmenes tècniques a l’acord entre la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya, relatiu a la subvenció concedida per la Unió Europea
per a l’execució del projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral:
Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir els incendis
forestals (LIFE13BIO/ES/000094)”.- 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 va aprovar per la Junta de Govern, en sessió ordinària de
data 18 de desembre de 2014, el dictamen pel qual es proposa aprovar l’acord de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, beneficiari coordinador, i l’Associació
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, Fundació Catalunya La Pedrera,
Generalitat de Catalunya i Patronat de la Muntanya de Montserrat, beneficiaris
associats, relatiu a la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del
projecte LIFE + 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per
preservar la biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13BIO/ES/000094)”.
En data 28 d’abril de 2015 l’Assessoria Jurídica del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya emet un
informe jurídic favorable sobre la proposta d’acord de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, el text del qual es transcriu a continuació:
“ANTECEDENTS
1. La Direcció de serveis ha tramès a l’Assessoria Jurídica la proposta d’acord de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en el projecte
life13 bio/és/000094 - life montserrat “Integrated silvopastoral management plan: An
innovative tool to preserve biodiversity and prevent wildfires”. (en endavant Projecte).
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La tramesa es fa per tal que s’emeti l’informe jurídic en compliment de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de
Catalunya, i d’acord amb la Circular 1/2009, sobre el procediment de tramitació de convenis
en el Departament.
La unitat promotora és la Direcció general del Medi Natural i Biodiversitat.
2. La proposta s’inscriu en el marc de l'Acord de Subvenció de 24 de juny de 2014, subscrit
entre la Comissió Europea (CE) i la Diputació de Barcelona conforme al Reglament (CE) nº
614/2007, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de maig de 2007, relatiu a l'instrument
financer per al medi ambient (LIFE+).
CONTINGUT
a)

Identificació de les parts

La proposta de conveni la firmen:
D’una banda, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural, i el Departament d’Interior. Signen el conveni:
la Secretària general del DAAM, nomenada pel Decret 89/2012, de 31 de juliol, i el secretari
general d’Interior, nomenat per Decret 3/2013, de 3 de gener.
D’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el conseller és l’òrgan
competent per signar, en nom de la Generalitat, els convenis relatius a assumptes propis del
Departament, en els termes establerts per la legislació vigent. A l’àmbit del DAAM, la
secretària general té delegada la competència per firmar convenis, a l’empara de la
Resolució AAM/878/2011, de 31 de març, de delegació de competències del titular del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en diversos
òrgans del Departament (DOGC núm. 5858, de 13.4.2011). A l’àmbit del Departament
d’interior, el secretari general té delegada aquesta competència en virtut de la Resolució
INT/81/2011, de 18 de gener.
D’altra banda, la proposta d’acord la signa el diputat delegat d'Espais Naturals i medi
ambient de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona (d'ara endavant
DiBa), que actua en nom i representació d'aquesta institució en virtut de l'acord de la Junta
de Govern, en sessió ordinària, de data 18 de desembre de 2014, i d'acord amb el text refós
número 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (BOPB de 19.02.2013).
b)

Objecte del conveni:

L’objecte del conveni és donar compliment a l'Acord de Subvenció de 24 de juny de 2014,
subscrit entre la Comissió Europea (CE) i la Diputació de Barcelona conforme al Reglament
(CE) nº 614/2007, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de maig de 2007, relatiu a
l'instrument financer per al medi ambient (LIFE+).
En concret, l’objectiu del projecte és el desenvolupament d’ecosistemes basats en mesures
per incrementar la resistència i l’estabilitat dels boscos contra els incendis a la muntanya de
Montserrat i rodalies, atès l’alt risc d’incendis que té aquesta zona.
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Es contribuirà a la seva conservació i millora de la biodiversitat i a augmentar la connectivitat
creant un mosaic de matolls, herbes ¡ boscos que connectin els dos espais Natura 2000:
Montserrat-Roques Blanques-Riu Llobregat, Sant Llorenç de Munt i l’Obac.
c)

Contingut:

El document que ara s’informa és la Proposta d’acord de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Generalitat on es concreta la participació tècnica i financera dels diferents
participants en el projecte.
La Diputació de Barcelona és el beneficiari i coordinador del Projecte Life Montserrat de la
Comunitat Europea, d’acord amb l’Acord de subvenció subscrit amb la Comissió Europea.
La Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments d’Interior i d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, és el beneficiari associat al Projecte Life
Montserrat. Si bé serà la Diputació de Barcelona qui actua com a interlocutor amb la
Comunitat Europea, les tres parts implicades — Diputació de Barcelona, Departament
d’Interior i Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, signen
l’acord de col·laboració que ara s’informa per tal de fixar la participació de cadascuna de les
parts en el projecte i les relacions entre elles.
El coordinador és el responsable jurídic i financer davant la Comissió i els beneficiaris
accepten les seves actuacions. Serà també el coordinador qui rebi els fons i els distribueixi
entre els beneficiaris d’acord amb l’Acord de subvenció. Tant el beneficiari com el
coordinador hauran de portar la comptabilitat per tal de justificar les despeses i els ingressos
i guardar els comprovants durant cinc anys posteriors a la data de l’últim pagament.
A la clàusula sisena de l’Acord es recullen els diferents informes que haurà de presentar el
coordinador durant el Projecte i les dates de presentació. La clàusula setena obliga als
beneficiaris a presentar els informes financers al coordinador. Aquest serà qui posteriorment
els presenti a la Comissió. A la clàusula octava s’estableixen els costes subvencionables
estimats i la contribució financera. La forma de pagament es troba regulada a la clàusula
novena, establint els terminis i condicions que aniran en funció dels pagaments que vagi
efectuant la Comissió al coordinador del Projecte.
En la clàusula onze es recullen les formes i terminis de presentar la documentació
justificativa de la subvenció.
A la clàusula dotze s’estableixen les formes de finalització i extinció de l’acord de subvenció,
que són les generals per a l’extinció de contractes, excepte la clàusula que relativa a la
demora en el compliment d’alguna de les obligacions essencials o de les clàusules previstes
en el mateix.
La clàusula tretze és la jurisdiccional. Es recull que en cas de conflicte les parts intentaran
arribar a un acord amistós i si no fos possible es sotmetran a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
d)

Despeses i finançament

El pressupost total del projecte és de 3.561.825 euros. La Comissió Europea subvenciona
un 49,50% d’aquest import (1.763.000€):
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El DAAM participa en el projecte amb un pressupost total de 53.780 €. Figura a la Memòria
el quadre de les despeses que sufragarà el DAAM al llarg dels anys de durada del projecte
(2015-2018) i les partides pressupostàries a les quals s’imputaran.
FONAMENTS DE DRET
a) La proposta objecte d’aquest informe resta fora de l’àmbit d’aplicació de la legislació de
contractes del sector públic, per tractar-se d’un dels supòsits enumerats en l’article 4.1.c) i d)
del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu
3/2001, de 14 de novembre, atès que se signa entre la generalitat, i la DIBA que són entitats
de dret públic. D’altra banda, el seu objecte no es correspon amb la naturalesa dels
contractes regulats per l’esmentada normativa.
b) De les normes reguladores de les entitats que signen com a Beneficiaris associats la
proposta de conveni en resulta la característica comuna de la seva relació amb la matèria
objecte del projecte pel qual s’ha atorgat la subvenció a la DIBA, com a beneficiari
coordinador.
c) La proposta de conveni dona compliment a l’article 4.4 de les Disposicions comuns del
document d’acceptació de la subvenció, que estableix que el beneficiari coordinador
concertarà amb tots els beneficiaris associats acords en els que es descrigui la participació
tècnica i financera de cadascun d’ells en el projecte.
d) D’acord amb l’article 6.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
les subvencions finançades amb càrrec als fons de la Unió Europea es regiran per les
normes comunitàries aplicables. En aquest supòsit, per les condicions que regeixen la
subvenció acceptada per l’Ajuntament.
e) En allò que li és d’aplicació, la proposta objecte d’informe s’ajusta al que estableix l’article
110.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les
administracions públiques de Catalunya.
f) En compliment de l’article 110.3 de l’esmentada Llei 26/2010, del 3 d’agost, aquest Acord
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del DAAM.
CONCLUSIÓ
S’Informa favorablement la proposta d’acord de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya en el projecte life13 bio/és/000094 - life montserrat
“Integrated silvopastoral management plan: An innovative tool to preserve biodiversity and
prevent wildfires”, sens perjudici que la intervenció delegada del departament emeti l’informe
corresponent.”

En data 4 de maig de 2015, la Secretaria General del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya emet un informe complementari de l’acord de col·laboració
de referència, el text del qual es transcriu a continuació:
“ANTECEDENTS
1. En data 8 d’agost de 2014 la Diputació de Barcelona (DIBA en endavant) va acceptar la
subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte LIFE + 2013
“Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i
prevenir els incendis forestals (LIFE13BIO/ES/000094)”.
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2. En data 23 de desembre de 2014 la DIBA va aprovar el conveni tipus de col·laboració
entre el beneficiari coordinador, i cadascun dels beneficiaris associats relatius a la
subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte LIFE + 2013
“Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i
prevenir els incendis forestals (LIFE13BIO/ES/000094)”.
3. En data 18 de desembre de 2014 s’aproven els acords de col·laboració entre el soci
coordinador DIBA, i els beneficiaris associats al projecte següents: Fundació Catalunya
La Pedrera (en endavant FCLP), Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM), i
Associació Propietaris Forestals Entorns de Montserrat (APFEM).
4. Atès que resta pendent aprovar l’acord de col·laboració entre el soci coordinador DIBA,
i el beneficiari associat Generalitat de Catalunya (GC en endavant) i s’ha observat la
necessitat d’incorporar determinades esmenes tècniques al conveni, s’exposen
aquestes modificacions als efectes de la seva tramitació i aprovació final i es formulen
les consideracions que les justifiquen.
CONSIDERACIONS
1. Es modifica l’apartat Cinquè de l’Exposicició de motius, que queda redactat de la
manera següent: “Que conforme a l'estructura orgànica, funcional i operativa de
GENCAT, el DINT i el DAAMM executaran les accions i les partides pressupostàries
designades al soci GENCAT de forma separada i autònoma”.
Amb la introducció d’aquest apartat, es vol deixar constància que la Generalitat de
Catalunya com a beneficiari associat del projecte Life Montserrat, estarà representat
per dos departaments: pel Departament d’Interior (DINT) i pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
2. S’afegeix una la clàusula Setena. Informes financers que queda redactada de la
manera següent: La GENCAT, mitjançant el DINT i el DAAMM, té l'obligació de reportar
les despeses tal com s'especifiquen en les Disposicions Comunes i en l'Acord de
subvenció. El beneficiari coordinador serà el responsable de presentar els informes
financers individuals i consolidats a la Comissió. L'informe financer comprèn el mateix
període que l'informe tècnic.
Els informes segueixen les plantilles i directrius disponibles a la pàgina web del LIFE i
conté un estat de les despeses consolidades i un desglossament de les quantitats
reclamades per a cada beneficiari.
S’afegeix aquesta clàusula puig que l’execució tècnica i financera del projecte LIFE
MONTSERRAT pel Departament d’Interior (DINT) i pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) es fa de forma separada i
autònoma.
3. Es modifica la clàusula Setena, Costos Subvencionables estimats i contribució
financera, que passa a ser la clàusula Vuitena Costos subvencionables estimats i
contribució financera i queda redactada de la manera següent: El beneficiari associat
executarà un pressupost de 272.662,00 €, finançats per la subvenció de la Comissió
Europea sobre les despeses elegibles per un import de 134.711,00 € i amb recursos
propis per un import de 137.951,00 €.
El DINT contribuirà al projecte amb un finançament propi de recursos per import de
84.171,00€. El finançament imputat a la subvenció de la Comissió Europea de les
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despeses elegibles serà de 82.195,00€. El total de l'aportació econòmica serà de
166.366,00 €.
El DAAMM contribuirà al projecte amb un finançament propi de recursos per import de
53.780,00€. El finançament imputat a la subvenció de la Comissió Europea de les
despeses elegibles serà de 52.516,00€. El total de l'aportació econòmica serà de
106.296,00 €.
Els costos totals estimats incorreguts per GENCAT es revisaran periòdicament durant
el projecte. D'acord amb el beneficiari coordinador (que tindrà en compte els costos
totals del projecte incorreguts per tots els participants), les quantitats especificades en
la present clàusula poden ser modificades, sempre que les modificacions estiguin en
línia amb l'Acord de subvenció sobre el pressupost del projecte o hagin estat aprovades
per la Comissió Europea.
La liquidació final es basarà en l'avaluació de la declaració final de despeses i
d'ingressos i l'acceptació per part de la Comissió dels costos elegibles declarats com a
subvencionables i, tenint en compte que, en cap cas, el projecte generarà ingressos.
Els imports econòmics corresponents a les aportacions econòmiques entre socis del
projecte europeu Life Montserrat no varien. La GC té un pressupost total de 272.662 €
amb un finançament europeu de 134.711 €. En el conveni de col·laboració, s’especifica
com es distribueix el pressupost del beneficiari associat GC entre els dos departaments
que el representen:
-

el DINT té un pressupost total de 166.366 € amb un finançament europeu de
82.195 €,

-

i el DAAM té un pressupost total de 106.296 € amb un finançament europeu
de 52.516 €.

4. Es modifica la clàusula Vuitena, Formes de pagament, que passa a ser la clàusula
Novena, Formes de pagament. En la redacció s’afegeix “tant al DINT com el DAMM”.
De manera, que el paràgraf modificat queda redactat de la manera següent: “El
beneficiari coordinador podrà recuperar els fons que hagin estat pagats indegudament
tant a DINT com el DAAMM, per qualsevol motiu que no s’ajusti a la normativa, incloent
aquells imports identificats com no imputables durant la auditoria posterior.”
5. Es modifica la clàusula Desena, Forma i termini de Justificació, que passa a ser la
clàusula Onzena, Forma i termini de justificació. El termini de la Primera
justificació,inicialment previst pel mes de febrer de 2015, s’elimina.
6. Al introduir una nova clàusula, la numeració de les clàusules següents queda
reanomenada de la manera següent:
 Desena Calendari d’execució (abans Novena Calendari d’execució)
 Ozena Forma i termini de justificació (abans Desena Forma i termini de justificació)
 Dotzena Finalització i extinció de l’acord de col·laboració (abans Onzena Finalització
i extinció de l’acord de col·laboració)
 Tretzena Clàusules de jurisdicció (abans Dotzena Jurisdicció)
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7. Es modifica el peu de signatura de l’acord de col·laboració.
La GC passa de ser representada pel Departament d’Interior (DINT) a ser representada
pel Departament d’Interior (DINT) i pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM), per la qual cosa es modifiquen els signataris de
l’acord per part de la GC, que passen a ser: Sra. Bibiana Domingo Barbena, secretaria
general Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i Sr.
Josep Martínez Melgares, secretari general, Departament d’Interior”.

En la transcripció de l’informe complementari emès per la Secretaria General del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya queda constància de que per tal
de poder aprovar definitivament l’acord de col·laboració entre el soci coordinador, la
Diputació de Barcelona, i el beneficiari associat, la Generalitat de Catalunya, s’ha de
procedir a incorporar unes esmenes tècniques, i que afecten majoritàriament a la
incorporació d’una nova clàusula, anomenada clàusula setena, relativa als informes
financers, a l’antiga clàusula setena, relativa als costos subvencionables estimats i
contribució financera, i que ara ha esdevingut clàusula vuitena, i a la nova enumeració
de les clàusules de l’esmentat acord de col·laboració, per la incorporació d’una nova
clàusula, la relativa als informes financers, i que és ara la clàusula setena.
Vist l’article 105.2 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, que estableix que l’Administració Pública podrà rectificar en qualsevol
moment els errors materials de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, l’art. 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els
articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4,i.2) 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).
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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.- Incorporar les esmenes tècniques relatives a l’acord de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya entre la Diputació de Barcelona,
beneficiari coordinador, i la Generalitat de Catalunya, beneficiari associat, relatiu a la
subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte LIFE+ 2013
“Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat
i prevenir els incendis forestals (LIFE13BIO/ES/000094)”, aprovat per dictamen, en
sessió ordinària de data 18 de desembre de 2014, i d’acord amb els dos informes
relatius a l’acord de referència emesos per la Generalitat de Catalunya, i que han estat
transcrits literalment en la part expositiva del present dictamen.
Segon.- Aprovar la versió definitiva de l’acord de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, beneficiari coordinador, i la Generalitat de Catalunya, beneficiari associat,
relatiu a la subvenció concedida per la Unió Europea, per a l’execució del projecte
LIFE+ 2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la
biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE13BIO/ES/000094), que es transcriu
a continuació, en català i en castellà:
“ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA
GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL
PROJECTE LIFE13 BIO/ÉS/000094 LIFE
MONTSERRAT“Integrated
silvopastoral management plan: An
innovative tool to preserve biodiversity and
prevent wildfires”

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA
GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL
PROJECTE LIFE13 BIO/ÉS/000094 - LIFE
MONTSERRAT“Integrated
silvopastoral
management plan: An innovative tool to
preserve biodiversity and prevent wildfires”

Barcelona, xxxxxx de 2015

Barcelona, xxxxxx de 2015

REUNITS

REUNIDOS

D'una part, el senyor Joan Puigdollers i
Fargas, diputat delegat d'Espais Naturals i
medi ambient de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona,
que actua en nom i representació
d'aquesta institució, 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).

De una parte, el señor Joan Puigdollers i
Fargas, diputado delegado de Espacios
Naturales y medio ambiente del Área de
Territorio y Sostenibilidad de la Diputación de
Barcelona, que actúa en nombre y
representación de esta institución, y facultado
de acuerdo con el texto refundido número
1/2015, sobre nombramientos y delegación
de competencias y atribuciones de los
órganos de la Diputació de Barcelona,
diferentes del Pleno, publicado en el BOPB
de 13 de enero de 2015, asistido por la
secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en
virtud de las facultades conferidas por el
Decreto de la Presidencia de 16 de diciembre
de 2013 (BOPB de 20.01.2014).
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D'altra banda, en representació de la
Generalitat de Catalunya (d'ara endavant
GENCAT) domiciliat en Plaça Sant Jaume
s/n de Barcelona, amb CIF S0811001-G:

Por otra parte, en representación de la
Generalidad de Cataluña (en adelante
GENCAT) domiciliado en Plaza Sant Jaume s
/ n de Barcelona, con CIF S0811001-G:

El senyor Josep Martínez Melgares,
secretari general del Departament d'Interior
de la Generalitat de Catalunya (d'ara
endavant DINT), que actua en nom i
representació d'aquest Departament per
delegació del conseller d'Interior, en virtut
de la Resolució INT/81/2011, de 18 de
gener, de delegació de competències del
conseller d'Interior en el secretari general
del DINT (DOGC 5802, de 24.01.2011)

El señor Josep Martínez Melgares, secretario
general del Departamento de Interior de la
Generalidad de Cataluña (en adelante DINT),
que actúa en nombre y representación de
este Departamento por delegación del
Consejero de Interior, en virtud de la
Resolución INT / 81/2011, de 18 de enero, de
delegación de competencias del consejero de
Interior en el secretario general del DINT
(DOGC 5802, de 01.24.2011)

La senyora Bibiana Domingo Barbena,
secretària general del Departament
d'Agricultura,
Ramaderia,
Pesca,
Alimentació i Mitjà Natural de la Generalitat
de Catalunya (d'ara endavant DAAM), que
actua en nom i representació d'aquest
Departament per delegació del conseller
d'Agricultura,
Ramaderia,
Pesca,
Alimentació i Mitjà Natural, en virtut de la
Resolució de delegació de competències
del conseller d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Mitjà Natural en el
secretari general del DAAM

La señora Bibiana Domingo Barbena,
secretaria general del Departamento de
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Natural de la Generalidad de Cataluña
(en adelante DAAM), que actúa en nombre y
representación de este Departamento por
delegación del conseller de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural, en virtud de la Resolución de
delegación de competencias del consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Natural en el secretario general del
DAAM

EXPOSEN

EXPONEN

PRIMER. Que la Diputació de Barcelona
és el beneficiari coordinador del projecte
LIFE
MONTSERRAT
“Integrated
silvopastoral management plan: An
innovative tool to preserve biodiversity and
prevent wildfires” (LIFE13 BIO/ÉS/000094),
en virtut de l'Acord de Subvenció de 24 de
juny de 2014, subscrit entre la Comissió
Europea (CE) i la Diputació de Barcelona
conformement al Reglament (CE) nº
614/2007, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de maig de 2007, relatiu a
l'instrument financer per al medi ambient
(LIFE+).

PRIMERO. Que la Diputación de Barcelona
es el beneficiario coordinador del proyecto
LIFE MONTSERRAT “Integrated silvopastoral
management plan: An innovative tool to
preserve biodiversity and prevent wildfires”
(LIFE13 BIO/ES/000094), en virtud del
Acuerdo de Subvención de 24 de junio de
2014, suscrito entre la Comisión Europea
(CE) y la Diputación de Barcelona con arreglo
al Reglamento (CE) nº 614/2007, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
mayo de 2007, relativo al instrumento
financiero para el medio ambiente (LIFE+).

SEGON. Que la Generalitat de Catalunya,
mitjançant els Departaments d’Interior i
d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca,
Alimentació i Medi Natural és un dels
beneficiaris associats del projecte LIFE
MONTSERRAT “Integrated silvopastoral
management plan: An innovative tool to

SEGUNDO. Que GENCAT, mediante los
Departamentos de Interior, y de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural, es uno de los beneficiarios asociados
del proyecto LIFE MONTSERRAT “Integrated
silvopastoral management plan: An innovative
tool to preserve biodiversity and prevent
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preserve biodiversity and prevent wildfires”
(LIFE13 BIO/ÉS/000094), en virtut de
l'Acord de Subvenció de 24 de juny de
2014, subscrit entre la Comissió Europea
(CE) i la Diputació de Barcelona
conformement
al
Reglament
(CE)
nº614/2007, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de maig de 2007, relatiu a
l'instrument financer per al medi ambient
(LIFE+).

wildfires” (LIFE13 BIO/ES/000094), en virtud
del Acuerdo de Subvención de 24 de junio de
2014, suscrito entre la Comisión Europea
(CE) y la Diputación de Barcelona con arreglo
al Reglamento (CE) nº 614/2007, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
mayo de 2007, relativo al instrumento
financiero para el medio ambiente (LIFE+).

TERCER. Que l'Acord de subvenció inclou
una declaració de cadascun dels
beneficiaris associats on s'estableixen les
accions
en
les
quals
participen,
coneixedors del conjunt tècnic del projecte
així com dels termes i condicions en la
qual participen tots els beneficiaris
associats.

TERCERO. Que el Acuerdo de subvención
incluye una declaración de cada uno de los
beneficiarios asociados donde se establecen
las acciones en las que participan,
conocedores del conjunto técnico del
proyecto así como de los términos y
condiciones en la que participan todos los
beneficiarios asociados.

QUART.
Que
el
projecte
LIFE
MONTSERRAT (LIFE13 BIO/ÉS/000094),
es
regirà
conforme
als
següents
documents de referència, per ordre de
prioritat

CUARTO.
Que
el
proyecto
LIFE
MONTSERRAT (LIFE13 BIO/ES/000094), se
regirá conforme a los siguientes documentos
de referencia, por orden de prioridad:

-

-

-

‐
Reglament (CE) nº 614/2007, del
Parlament Europeu i el Consell de
23 de maig de 2007 (LIFE+)
Les Disposicions Especials d’Acord
de substitució de 24 de juny de
2014, subscrit entre la Comissió
Europea i la Diputació de
Barcelona
Les
disposicions
Comunes,
incloses en l’Acord de subvenció
Les propostes de projecte al que
es refereix l’acord de subvenció

‐

‐
‐

Reglamento (CE) nº 614/2007, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23
de mayo de 2007 (LIFE+).
Las Disposiciones Especiales del
Acuerdo de subvención de 24 de junio
de 2014, suscrito entre la Comisión
Europea y la Diputación de Barcelona.
Las Disposiciones Comunes, incluidas
en el Acuerdo de subvención.
La propuesta de proyecto (en lo sucesivo
«proyecto») a que se refiere el Acuerdo
de subvención.

Tot l'anterior forma part integrant de l'Acord
de subvenció i del present Acord, i regirà
els drets i obligacions del beneficiari
coordinador, del beneficiari associat i la
Comissió Europea.

Todo lo anterior forma parte integrante del
Acuerdo de subvención y del presente
Acuerdo, y regirá los derechos y obligaciones
del beneficiario coordinador, del beneficiario
asociado y la Comisión Europea.

CINQUÈ. Què conforme a l'estructura
orgànica, funcional i operativa de
GENCAT, el DINT i el DAAMM executaran
les accions i les partides pressupostàries
designades al soci GENCAT de forma
separada i autònoma.

QUINTO. Que conforme a la estructura
orgánica, funcional y operativa de GENCAT,
el DINT y el DAAMM ejecutarán las acciones
y las partidas presupuestarias designadas al
socio GENCAT de forma separada y
autónoma.

SISÈ. Que basant-se en l'anterior, les parts
acorden subscriure el present Acord, que

SEXTO. Que basándose en lo anterior, las
partes acuerdan suscribir el presente
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es regirà per les següents,

Acuerdo, que se regirá por las siguientes,

CLÀUSULES

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objecte

PRIMERA. Objeto

Aquest Acord se signa amb la finalitat de
donar compliment a l'Art. 4.4 de l'Acord de
de les Disposicions Comunes segons el
qual el beneficiari coordinador concertarà
amb tots els beneficiaris associats del
projecte, acords de col·laboració en els
quals es descriguin la participació tècnica i
financera de cadascuna d'ells en el
projecte.

Este Acuerdo se firma con la finalidad de dar
cumplimiento al Art. 4.4 del Acuerdo de de las
Disposiciones Comunes según el cual el
beneficiario coordinador concertará con todos
los beneficiarios asociados del proyecto,
acuerdos de colaboración en los que se
describan la participación técnica y financiera
de cada una de ellos en el proyecto.

SEGONA. Durada

SEGUNDA. Duración

El present Acord de col·laboració entrarà
en vigor el mateix dia de la signatura i serà
vigent fins que les parts hagin complert
amb les seves obligacions de tot ordre, i
com a màxim fins al 31/09/2018.

El presente Acuerdo de colaboración entrará
en vigor el mismo día de la firma y será
vigente hasta que las partes hayan cumplido
con sus obligaciones de todo orden, y como
máximo hasta el 31/09/2018.

TERCERA. Funcions i obligacions del
beneficiari coordinador (DiBa)

TERCERA. Funciones y obligaciones del
beneficiario coordinador (DIPUTACIÓN DE
BARCELONA)

D'acord al que disposa l'article 4 de les
disposicions comunes de l'Acord de
Subvenció,
-

-

-

El beneficiari coordinador és l'únic
responsable jurídic i financer
davant la Comissió, de la completa
execució del projecte així com de
la difusió dels resultats
El beneficiari associat, mitjançant
la declaració signada annexa a
l'Acord de subvenció, accepta
totes les actuacions que el
beneficiari coordinador ha dut a
terme davant la Comissió com a
soci coordinador.
Quan un beneficiari associat
redueixi la seva contribució
financera,
el
beneficiari
coordinador, de comú acord amb
els seus beneficiaris associats,
estarà obligat a trobar els recursos
necessaris perquè el projecte
pugui realitzar-se correctament.

De acuerdo al que dispone el artículo 4 de las
disposiciones comunes del Acuerdo de
Subvención,
-

El beneficiario coordinador es el único
responsable jurídico y financiero ante la
Comisión, de la completa ejecución del
proyecto así como de la difusión de los
resultados.

-

El beneficiario asociado, mediante la
declaración firmada anexa al Acuerdo de
subvención,
acepta
todas
las
actuaciones
que
el
beneficiario
coordinador ha llevado a cabo ante la
Comisión como socio coordinador.

-

Cuando
un
beneficiario
asociado
reduzca su contribución financiera, el
beneficiario coordinador, de común
acuerdo con sus beneficiarios asociados,
estará obligado a encontrar los recursos
necesarios para que el proyecto pueda
realizarse correctamente.
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-

El
beneficiari
coordinador
constituirà l'únic punt de contacte
per a la Comissió i serà l'únic
participant
que
informarà
directament
a
l'entitat
dels
progressos tècnics i financers del
projecte.

-

El beneficiario coordinador constituirá el
único punto de contacto para la
Comisión y será el único participante que
informará directamente a la entidad de
los progresos técnicos y financieros del
proyecto.

-

El
beneficiari
coordinador
proporcionarà
al
beneficiari
associat les còpies dels informes
tècnics i financers presentats a la
Comissió així com les respostes de
la Comissió a aquests informes.

-

El beneficiario coordinador proporcionará
al beneficiario asociado las copias de los
informes
técnicos
y
financieros
presentados a la Comisión así como las
respuestas de la Comisión a estos
informes.

-

Quan el beneficiari coordinador
actuï en representació dels
beneficiaris associats haurà de
tenir sempre en consideració els
interessos d'aquests i per tant
tindrà el dret a sol·licitar qualsevol
informació sobre el projecte
sempre que ho consideri oportú.
Qualsevol modificació que el
coordinador estimi realitzar en
l'Acord de subvenció haurà de ser
comunicada i consultada amb els
associats

-

Cuando el beneficiario coordinador actúe
en representación de los beneficiarios
asociados deberá tener siempre en
consideración los intereses de estos y
por tanto tendrá el derecho a solicitar
cualquier información sobre el proyecto
siempre que lo considere oportuno.
Cualquier
modificación
que
el
coordinador estime realizar en el
Acuerdo de subvención tendrá que ser
comunicada y consultada con los
asociados.

-

El beneficiari coordinador farà
efectius
els
pagaments
als
beneficiaris associats en les
mateixes condicions, temps i
formalització que s'han establert
entre el beneficiari coordinador i la
Comissió.

-

El beneficiario coordinador hará efectivos
los pagos a los beneficiarios asociados
en las mismas condiciones, tiempo y
formalización que se han establecido
entre el beneficiario coordinador y la
Comisión.

-

El
beneficiari
coordinador
implementarà accions amb un cost
benvolgut total d'1.010.909€. El
beneficiari coordinador contribuirà
al projecte amb 512.013€ de
recursos financers propis. Sobre la
base de les quantitats anteriors,
aquest rebrà un màxim de
499.000€
en
concepte
de
contribució
de
la
Comissió
Europea.

-

El beneficiario coordinador implementará
acciones con un coste estimado total de
1.010.909€. El beneficiario coordinador
contribuirá al proyecto con 512.013€ de
recursos financieros propios. Sobre la
base de las cantidades anteriores, éste
recibirá un máximo de 499.000€ en
concepto de contribución de la Comisión
Europea.

QUARTA. Obligacions i funcions del
beneficiari associat (GENCAT)

CUARTA. Obligaciones y funciones del
beneficiario asociado (GENCAT)

D'acord al que disposa l'article 5 de les
disposicions comunes de l'Acord de

De acuerdo a lo que dispone el artículo 5 de
las disposiciones comunes del Acuerdo de
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subvenció:
- El beneficiari associat accepta, en
els termes establerts en les
disposicions comunes de l'Acord
de subvenció, que el beneficiari
coordinador actuï en representació
de tots i de cadascun dels
beneficiaris,
acceptant
les
conseqüències
derivades
d'aquesta representació.

subvención:
- El beneficiario asociado acepta, en los
términos
establecidos
en
las
disposiciones comunes del Acuerdo de
subvención,
que
el
beneficiario
coordinador actúe en representación de
todos y de cada uno de los beneficiarios,
aceptando las consecuencias derivadas
de esta representación.

-

El beneficiari associat accepta
totes les disposicions de l'Acord de
subvenció,
signat
entre
el
beneficiari
coordinador
i
la
Comissió. El DiBa, com a
beneficiari coordinador, serà l'únic
beneficiari amb dret a rebre fons
de la Comissió i a distribuir els
imports
corresponents
als
beneficiaris associats en proporció
establerta en l'Acord de subvenció,
i segons la clàusula vuitena
d'aquest
mateix
acord
de
col·laboració.

-

El beneficiario asociado acepta todas las
disposiciones
del
Acuerdo
de
subvención, firmado entre el beneficiario
coordinador y la Comisión. El beneficiario
coordinador será el único beneficiario
con derecho a recibir fondos de la
Comisión y a distribuir los importes
correspondientes a los beneficiarios
asociados en proporción establecida en
el Acuerdo de subvención, y según la
cláusula octava de este mismo acuerdo
de colaboración.

-

El
beneficiari
associat
es
compromet a fer tot quant estigui a
la seva mà per ajudar al beneficiari
coordinador a complir amb les
obligacions adquirides en l'Acord
de subvenció. El beneficiari
associat
proporcionarà
al
beneficiari coordinador qualsevol
informació tècnica o financera que
aquest pugui necessitar, en el
màxim detall i en el termini
sol·licitat.

-

El beneficiario asociado se compromete
a hacer todo cuanto esté en su mano
para ayudar al beneficiario coordinador a
cumplir con las obligaciones adquiridas
en el Acuerdo de subvención. El
beneficiario asociado proporcionará al
beneficiario
coordinador
cualquier
información técnica o financiera que este
pueda necesitar, en el máximo detalle y
en el plazo solicitado.

-

El beneficiari associat presentarà
dins dels temps establerts en el
projecte, la informació tècnica i
financera necessària perquè el
beneficiari
coordinador
pugui
presentar a la Comissió els
informes indicats, així com complir
amb les accions i elaboració de
productes dins del marge temporal
establert. Qualsevol retard en la
proporció d'informació així com els
incompliments en les accions
establertes, excepte justificació
tècnica pertinent acceptada per la
Comissió, suposaran motiu de

-

El beneficiario asociado presentará
dentro de los tiempos establecidos en el
proyecto, la información técnica y
financiera necesaria para que el
beneficiario coordinador pueda presentar
a la Comisión los informes indicados, así
como cumplir con las acciones y
elaboración de productos dentro del
margen temporal establecido. Cualquier
retraso en la proporción de información
así como los incumplimientos en las
acciones establecidas, salvo justificación
técnica pertinente aceptada por la
Comisión,
supondrán
motivo
de
penalización en la financiación del
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proyecto.

penalització en el finançament del
projecte.
- La GENCAT implementarà accions amb
un cost estimat total de 272.662,00 €.La
GENCAT contribuirà al projecte amb
137.951,00 € de recursos financers propis.
Sobre la base de les quantitats anteriors,
aquesta rebrà de la Diputació de Barcelona
un màxim de 134.711,00 € en concepte de
contribució de la Comissió Europea

La GENCAT implementará acciones con
un coste estimado total de 272.662,00€.
La GENCAT contribuiráal proyecto con
137.951,00€ de recursos financieros
propios. Sobre la base de las cantidades
anteriores, ésta recibirá de la Diputación
de Barcelona un máximo de 134.711,00€
en concepto de contribución de la
Comisión Europea.

CINQUENA. Obligacions comunes del
beneficiari coordinador i els beneficiaris
associats

QUINTA. Obligaciones comunes
beneficiario
coordinador
y
beneficiarios asociados

del
los

Segons el que es disposa en l'article 6 de
les Disposicions Comunes de l'Acord de
subvenció,

De Acuerdo con el artículo 6 de las
Disposiciones Comunes del Acuerdo de
subvención,

El beneficiari coordinador i el
beneficiari associat portaran una
comptabilitat
actualitzada
de
conformitat
amb
les
normes
comptables vigents i una comptabilitat
analítica que permeti justificar les
despeses i ingressos. Aquesta
informació es transmetrà cada tres
mesos al beneficiari coordinador sota
els formats i protocols establerts.

-

El beneficiario coordinador y el
beneficiario asociado llevarán una
contabilidad actualizada de conformidad
con las normas contables vigentes y una
contabilidad analítica que permita
justificar los gastos e ingresos. Esta
información se transmitirá cada tres
meses al beneficiario coordinador bajo
los formatos y protocolos establecidos.

El beneficiari coordinador i el
beneficiari
associat
conservaran
durant el projecte i els cinc anys
posteriors a la data de l'últim
pagament, els comprovants que
justifiquin totes les despeses i
ingressos del projecte notificats a la
Comissió
Europea.
Aquesta
informació es presentarà a la
Comissió, sempre que aquesta la
sol·liciti, de forma clara i precisa.

-

El beneficiario coordinador y el
beneficiario
asociado
conservarán
durante el proyecto y los cinco años
posteriores a la fecha del último pago,
los comprobantes que justifiquen todos
los gastos e ingresos del proyecto
notificados a la Comisión Europea. Esta
información se presentará a la Comisión,
siempre que esta la solicite, de forma
clara y precisa.

-

El beneficiari coordinador i el
beneficiari associat intercanviaran
lliurement
els
coneixements
necessaris per a la correcta execució
del projecte i s'asseguraran que es
doni publicitat a l'ajuda de la Unió
segons les normes establertes en les
Disposicions Comunes.

-

El beneficiario coordinador y el
beneficiario asociado intercambiarán
libremente los conocimientos necesarios
para la correcta ejecución del proyecto y
se asegurarán de que se dé publicidad a
la ayuda de la Unión según las normas
establecidas en las Disposiciones
Comunes.

-

El beneficiari associat no actuarà com

-

El beneficiario asociado no actuará como

-

-
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subcontratista
o
proveedor
del
beneficiario coordinador y viceversa.

a subcontractista o proveïdor del
beneficiari coordinador i viceversa
SISENA. Informes tècnics i financers

SEXTA. Informes técnicos y financieros

El beneficiari coordinador ha d'informar a la
Comissió Europea sobre els progressos i
els assoliments del projecte a través de la
presentació dels següents informes:

El beneficiario coordinador debe informar a la
Comisión Europea sobre los progresos y los
logros del proyecto a través de lapresentación
de los siguientes informes:

-

Un informe inicial, que es lliurarà en
un termini de nou mesos a partir de
l'inici del projecte, és a dir, fins a març
de 2015.

-

Un informe inicial, que se entregará en
un plazo de nueve meses a partir del
inicio del proyecto, es decir, hasta marzo
de 2015.

-

Un informe intermedi, a lliurar
juntament amb la sol·licitud de
prefinançament intermèdia, és a dir,
fins a juny de 2016.

-

Un informe intermedio, a entregar junto
con la solicitud de prefinanciación
intermedia, es decir, hasta junio de 2016.

-

Un informe de situació, atès que el
període transcorregut entre informes
consecutius supera els divuit mesos,
és a dir, fins a juny de 2017.

Un informe de situación, dado que el
período transcurrido entre informes
consecutivos supera los dieciocho
meses, es decir, hasta junio de 2017.

-

Un informe final, que es lliurarà en un
termini de tres mesos a partir de la
finalització del projecte, és a dir, fins a
setembre de 2018.

Un informe final, que se entregará en un
plazo de tres meses a partir de la
finalización del proyecto, es decir, hasta
septiembre de 2018.

Per complir amb els informes previstos, el
beneficiari associat proporcionarà en el
temps establert, tota la informació
necessària al beneficiari coordinador per
redactar i presentar els informes a la
Comissió,
així
com la
informació
convenient sempre que la Comissió ho
sol·liciti.

Para cumplir con los informes previstos, el
beneficiario asociado proporcionará en el
tiempo establecido, toda la información
necesaria al beneficiario coordinador para
redactar y presentar los informes a la
Comisión,
así
como
la
información
conveniente siempre que la Comisión lo
solicite.

SETENA. Informes financers

SÉPTIMA.- Informes financieros

La GENCAT, mitjançant el DINT i el
DAAMM, té l'obligació de reportar les
despeses tal com s'especifiquen en les
Disposicions Comunes i en l'Acord de
subvenció. El beneficiari coordinador serà
el responsable de presentar els informes
financers individuals i consolidats a la
Comissió.

La GENCAT, mediante el DINT y el DAAMM,
tiene la obligación de reportar los gastos tal
como se especifican en las Disposiciones
Comunes y en el Acuerdo de subvención. El
beneficiario coordinador será el responsable
de presentar los informes financieros
individuales y consolidados a la Comisión.

L'informe financer comprèn
període que l'informe tècnic.

mateix

El informe financiero comprende el mismo
período que el informe técnico.

Els informes segueixen les plantilles i

Los informes siguen las plantillas y directrices

el
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directrius disponibles a la pàgina web del
LIFE i conté un estat de les despeses
consolidades i un desglossament de les
quantitats reclamades per a cada
beneficiari.

disponibles en la página web del LIFE y
contiene un estado de los gastos
consolidados y un desglose de las cantidades
reclamadas para cada beneficiario.

VUITENA.
Costos
subvencionables
estimats i contribució financera

OCTAVA.
Costes
subvencionables
estimadors y contribución financiera

El beneficiari associat executarà un
pressupost de 272.662,00 €, finançats per
la subvenció de la Comissió Europea sobre
les despeses elegibles per un import de
134.711,00 € i amb recursos propis per un
import de 137.951,00 €.

El beneficiario asociado ejecutará un
presupuesto de € 272.662,00, financiados
porla subvención de la Comisión Europea
sobre los gastos elegibles por un importe de €
134.711,00 y con recursos propios por
importe de € 137.951,00.

El DINT contribuirà al projecte amb un
finançament propi de recursos per import
de 84.171,00€. El finançament imputat a la
subvenció de la Comissió Europea de les
despeses elegibles serà de 82.195,00€. El
total de l'aportació econòmica serà de
166.366,00€.

El DINT contribuirá al proyecto con una
financiación propia de recursos por importe
de € 84.171,00. La financiación imputado a la
subvención de la Comisión Europea de los
gastos elegibles será de € 82.195,00. El total
de la aportación económica será de €
166.366,00.

El DAAMM contribuirà al projecte amb un
finançament propi de recursos per import
de 53.780,00€. El finançament imputat a la
subvenció de la Comissió Europea de les
despeses elegibles serà de 52.516,00€. El
total de l'aportació econòmica serà de
106.296,00 €.

El DAAMM contribuirá al proyecto con una
financiación propia de recursos por importe
de € 53.780,00. La financiación imputado a la
subvención de la Comisión Europea de los
gastos elegibles será de € 52.516,00. El total
de la aportación económica será de €
106.296,00.

Els costos totals estimats incorreguts per
GENCAT es revisaran periòdicament
durant el projecte. D'acord amb el
beneficiari coordinador (que tindrà en
compte els costos totals del projecte
incorreguts per tots els participants), les
quantitats especificades en la present
clàusula poden ser modificades, sempre
que les modificacions estiguin en línia amb
l'Acord de subvenció sobre el pressupost
del projecte o hagin estat aprovades per la
Comissió Europea.

Los costes totales estimados incurridos por
GENCAT se revisarán periódicamente
durante el proyecto. De acuerdo con el
beneficiario coordinador (que tendrá en
cuenta los costes totales del proyecto
incurridos por todos los participantes), las
cantidades especificadas en la presente
cláusula pueden ser modificadas, siempre
que las modificaciones estén en línea con el
Acuerdo de subvención sobre el presupuesto
del proyecto o hayan sido aprobadas por la
Comisión Europea.

La liquidació final es basarà en l'avaluació
de la declaració final de despeses i
d'ingressos i l'acceptació per part de la
Comissió dels costos elegibles declarats
com a subvencionables i, tenint en compte
que, en cap cas, el projecte generarà
ingressos.

La liquidación final se basará en la evaluación
de la declaración final de gastos y de ingresos
y la aceptación por parte de la Comisión de
los costes elegibles declarados como
subvencionables y, teniendo en cuenta que,
en ningún caso, el proyecto generará
ingresos.
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NOVENA. Formes de pagament

NOVENA. Formas de pago

El beneficiari coordinador rebrà el total del
finançament provinent de la Comissió
Europea i ho repartirà en la proporció
corresponent als beneficiaris associats.

El beneficiario coordinador recibirá el total de
la financiación proveniente de la Comisión
Europea y lo repartirá en la proporción
correspondiente a los beneficiarios asociados.

Els pagaments s'efectuaran en el mateix
termini i condicions que la Comissió els
faci efectius al beneficiari coordinador:

Los pagos se efectuarán en el mismo plazo y
condiciones que la Comisión los haga
efectivos al beneficiario coordinador:

-

Un
primer
pagament
de
prefinançament equivalent al 40%
de la contribució financera màxima
de
la
Comissió
Europea
(705.200,00€)

‐

Un primer pago de prefinanciación
equivalente al 40% de la contribución
financiera máxima de la Comisión
Europea (705.200,00€)

-

Un
segon
pagament
de
prefinançament intermedi del 40%
equivalent al 40% de la contribució
financera màxima de la Comissió
Europea, sempre que s'hagi
gastat, almenys, el 150% (en
percentatge dels costos suportats
– que hagin gastat i justificat
almenys
1.057.800,00€)
del
pagament
de
la
primera
prefinançament (705.200,00€)

‐

Un segundo pago de prefinanciación
intermedio del 40% equivalente al 40%
de la contribución financiera máxima de
la Comisión Europea, siempre que se
haya gastado, al menos, el 150% (en
porcentaje de los costes soportados –
que hayan gastado y justificado al menos
1.057.800,00€) del pago de la primera
prefinanciación (705.200,00€)

-

Un pagament final del 20% restant,
que
s'abonarà
una
vegada
presentat i aprovat l'informe final i
l'estat financer (352.600,00€, una
vegada executat i justificat tot el
projecte)

‐

Un pago final del 20% restante, que se
abonará una vez presentado y aprobado
el informe final y el estado financiero
(352.600,00€, una vez ejecutado y
justificado todo el proyecto)

Tots els pagaments es consideraran
finançament anticipat fins que la Comissió
aprovi l'informe tècnic i financer final.

Todos los pagos se consideraran financiación
anticipada hasta que la Comisión apruebe el
informe técnico y financiero final.

El beneficiari coordinador podrà recuperar
els fons que hagin estat pagats
indegudament tant a DINT com el DAAMM,
per qualsevol motiu que no s'ajusti a la
normativa,
incloent
aquells
imports
identificats com no imputables durant la
auditoria posterior.

El beneficiario coordinador podrá recuperar
los fondos que hayan sido pagados
indebidamente, al DINT o al DAAMM, por
cualquier motivo que no se ajuste a
normativa,
al
beneficiario
asociado,
incluyendo aquellos importes identificados
como no imputables durante la auditoria a
realizar al final del proyecto.

DESENA. Calendari de execució

DÉCIMA. Calendario de ejecución

La durada del projecte serà de 48 mesos,
des de l'1 de juliol del 2014 al 30 de juny
de 2018.

La duración del proyecto será de 48 meses,
desde el 1 de julio del 2014 al 30 de junio de
2018.
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ONZENA. Forma i termini de justificació

ONCEAVA. Forma y plazo de justificación

La documentació justificativa de la
subvenció atorgada serà la que s'estableix
en les disposicions comunes 2013 de la
Comissió Europea.

La documentación justificativa de la
subvención otorgada será la que se establece
en las disposiciones comunes 2013 de la
Comisión Europea.

1. Primera justificació:

1. Primera justificación:

Consistirà en l'elaboració, per part del
beneficiari coordinador, de l'informe inicial,
que haurà de ser enviat a la Comissió
Europea abans de finalitzar el mes de
març de 2015.

Consistirá en la elaboración, por parte del
beneficiario coordinador, del informe inicial,
que tendrá que ser enviado a la Comisión
Europea antes de finalizar el mes de marzo
de 2015.

2. Segona justificació:

2. Segunda justificación:

Consistirà en l'elaboració, per part del
beneficiari coordinador, de l'informe
intermedi, que haurà de ser enviat a la
Comissió Europea abans de finalitzar el
mes
de
juny
de
2016.

Consistirá en la elaboración, por parte del
beneficiario
coordinador,
del
informe
intermedio, que tendrá que ser enviado a la
Comisión Europea antes de finalizar el mes
de junio de 2016.

Per a aquesta segona justificació, es
requereix que tots els socis s'hagin gastat,
almenys, el 150% del pagament del primer
prefinançament, és a dir, gastat i justificat,
almenys 1.057.800,00€.

Para esta segunda justificación, se requiere
que todos los socios se hayan gastado, al
menos, el 150% del pago de la primera
prefinanciación, es decir, gastado y
justificado, al menos 1.057.800,00€.

Els beneficiaris associats hauran de
presentar la segona justificació el mes de
maig de 2016, d'acord amb les directrius
de la Comissió Europea.

Los beneficiarios asociados tendrán que
presentar la segunda justificación el mes de
mayo de 2016, de acuerdo con las directrices
de la Comisión Europea.

3. Tercera Justificació:

3. Tercera justificación:

Consistirà en l'elaboració, per part del
beneficiari coordinador, de l'informe de
situació, que haurà de ser enviat a la
Comissió Europea abans de finalitzar el
mes de juny de 2017.

Consistirá en la elaboración, por parte del
beneficiario coordinador, del informe de
situación, que tendrá que ser enviado a la
Comisión Europea antes de finalizar el mes
de junio de 2017.

Els beneficiaris associats hauran de
presentar la tercera justificació el mes de
maig de 2017, d'acord amb les directrius
de la Comissió Europea.

Los beneficiarios asociados tendrán que
presentar la tercera justificación el mes de
mayo de 2017, de acuerdo con las directrices
de la Comisión Europea.

4. Quarta justificació:

4. Cuarta justificación:

Consistirà en l'elaboració, per part del
beneficiari coordinador, de l'informe final,
que haurà de ser enviat a la Comissió

Consistirá en la elaboración, por parte del
beneficiario coordinador, del informe final, que
tendrá que ser enviado a la Comisión
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Europea tres mesos després de la
finalització del projecte, és a dir, durant el
mes de setembre de 2018.

Europea tres meses después de la
finalización del proyecto, es decir, durante el
mes se septiembre de 2018.

Els beneficiaris associats hauran de
presentar la quarta i última justificació el
mes de juliol de 2018, d'acord amb les
directrius de la Comissió Europea.

Los beneficiarios asociados tendrán que
presentar la cuarta y última justificación el
mes de julio de 2018, de acuerdo con las
directrices de la Comisión Europea.

DOTZENA. Finalització i extinció de
l'acord de col·laboració

DOCEAVA. Finalización y extinción del
acuerdo de colaboración

S'aplicarà la normativa de l'article 18 de les
disposicions comunes de l'Acord de
subvenció.

Se aplicará la normativa del artículo 18 de las
disposiciones comunes del Acuerdo de
subvención.

Aquest Acord s'extingirà per resolució o
per conclusió del mateix, sense perjudici, si
escau, de l'eventual naixement del deure
de reintegrament. Seran causes de
resolució:

Este Acuerdo se extinguirá por resolución o
por conclusión del mismo, sin perjuicio, en su
caso, del eventual nacimiento del deber de
reintegro. Serán causas de resolución:

-

-

L'extinció de la personalitat jurídica
d'alguna de les parts.
El mutu acord. La demora o
incompliment d'alguna de les
obligacions essencials o de les
clàusules previstes en el mateix.
La impossibilitat material o jurídica
de desenvolupar el seu objecte en
els termes pactats.
La suspensió definitiva del projecte
acordat de conformitat entre les
parts.
Qualsevol altra prevista en la
legislació vigent.

TRETZENA. Clàusules de jurisdicció
Les parts es comprometen a resoldre
amistosament qualsevol diferència que
pogués
sorgir
sobre
l'aplicació
i
interpretació del present acord. En cas de
no poder ser possible aquesta solució
amistosa, el litigi se sotmetrà a la
jurisdicció contenciosa administrativa.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

La extinción de la personalidad jurídica
de alguna de las partes.
El mutuo acuerdo.
La demora o incumplimiento de alguna
de las obligaciones esenciales o de las
cláusulas previstas en el mismo.
La imposibilidad material o jurídica de
desarrollar su objeto en los términos
pactados.
La suspensión definitiva del proyecto
acordado de conformidad entre las
partes.
Cualquier otra prevista en la legislación
vigente.

TRECEAVA. Jurisdicción
Las partes se comprometen a resolver
amistosamente cualquier diferencia que
pudiera surgir sobre la aplicación e
interpretación del presente acuerdo. En caso
de no poder ser posible esta solución
amistosa, el litigio se someterá a la
jurisdicción contenciosa administrativa”

Tercer.- Notificar als Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, i d’Interior, de la Generalitat de Catalunya, els presents acords pel seu
coneixement i als efectes escaients.
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
57.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
de col·laboració amb els ajuntaments de la Comarca del Maresme que participen
en el Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals.- 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, en col·laboració amb 265 Ajuntaments, 10 Consells
Comarcals, 118 ADF i les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any
el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals.
Aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en la
prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, oficina especialitzada en l’anàlisi i el disseny
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals.
Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar-ne els seus efectes,
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració
d’Ajuntaments, Consells Comarcals, ADF i Federacions d’ADF, els programes
d’informació i vigilància contra incendis forestals.
Degut al bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i vigilància i els resultats
positius obtinguts en les campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla d’Informació i
Vigilància contra els incendis forestals.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 26 de
febrer de 2015, va aprovar el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per
a l’any 2015 i el seu Programa Tècnic, que recull les especificacions per cada any que
fan referència a la planificació i gestió d’itineraris, horaris, personal i a l’assignació de
mitjans materials, humans i econòmics.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 8 de
maig de 2014, va aprovar el conveni tipus de cooperació i col.laboració a formalitzar
entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal
(ADF) i les Federacions d’ADF, per a la gestió i l’execució dels Plans de Programa de
Suport als Municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, entre els quals hi ha
el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI). Aquest conveni tipus es
va aprovar per a 242 municipis de la província de Barcelona, inclosos en una de les
comarques detallades a continuació: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat,
Berguedà, Garraf, La Selva, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Els municipis de la Comarca del Maresme van signar, apart, l’any 2014, un conveni de
col.laboració per a la participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis
Forestals per aquell any en concret, essent vigent fins el 31 d’octubre de 2014, per la
qual cosa, per a l’any 2015 es requereix que es tramiti un nou conveni per a poder
formalitzar els compromisos que adquireixen tant els ajuntaments d’aquesta comarca

224

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

com la Diputació de Barcelona respecte a aquest Pla d’Informació i Vigilància, i per a
poder garantir la seva participació coordinada en el Pla esmentat.
Les parts consideren que el suport en la prevenció dels incendis forestals és d'interès
comú i que la col·laboració mútua per a desenvolupar-lo és valuosa i eficaç. És per
això que les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització
d’un conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti
aconseguir resultats positius.
El present conveni tipus té com a àmbit d’actuació la Comarca del Maresme, i per tant,
les parts signants d’aquest conveni de col·laboració són els ajuntaments que
pertanyen a la Comarca esmentada, relacionats a l’annex 1 al present dictamen.
En virtut del que precedeix i atès que els objectius de les parts signants del conveni
són plenament coincidents amb els objectius i missió de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que
existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el marc d’aquest conveni
de col.laboració.
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.
Vist que en matèria de prevenció i extinció d’incendis, la normativa aplicable és la
següent:
-

-

-

Article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya;
article 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local;
article 66.3, lletres c), d) i f) 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.
article 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
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Vist l’informe de l’enginyer forestal de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals, de data 7 de maig de de 2015, que posa de manifest la
necessitat d’establir un marc de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments que participen en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals
per a la Comarca del Maresme, durant els anys 2015, 2016 i 2017.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4,i.2) de la
Refosa núm. 1/2015 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de
gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments, que participen en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals
2015, per a la Comarca del Maresme, d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE MUNICIPI1, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat
d’acord amb la Refosa núm. 1/2015, 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).
L'AJUNTAMENT DE MUNICIPI1, representat per l'Alcalde/essa, l'Il·lm./a Sr./a Nom i
Cognoms.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del
seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995).
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II.

Que l'Ajuntament de municipi1 (en endavant l’Ajuntament) té atribuïdes les
competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció
del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març,
forestal de Catalunya, l'art. 25.2,f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local; i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del
Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.

III.

Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.

IV. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF, els
Consells Comarcals i les Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any
dins del programa de suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals.
V.

Que el PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de la
província amb una xarxa de punts de guaita i un programa d’actuacions especials per
als dies de risc molt alt o extrem d’incendis forestals.

VI. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i que si es produeixen tinguin el
menor efecte possible en coordinació amb l’administració forestal, amb els bombers i
amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal.
VII. Que el PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en matèria de
prevenció d’incendis, segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la detecció i informació
d’infraccions a la reglamentació, i l’avís de les ignicions d’incendis detectades per la
seva ràpida extinció.
VIII. Que el Programa Tècnic és l’eina que desenvolupa les directrius i característiques del
PVI i recull les especificacions de la campanya pel que fa a planificació, gestió i
assignació de mitjans materials i humans. El programa tècnic també inclou el
pressupost general de la campanya i els termes en què es finança aquest pressupost.
IX. Que l’ajuntament col·labora en la planificació, execució, control i valoració del PVI.
X.

Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni
que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats
positius.

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte d'aquest conveni determinar els compromisos necessaris que han de prendre
l'Ajuntament de municipi1 i la Diputació de Barcelona, per al bon funcionament del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals.
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Segon.- Compromisos de l'Ajuntament de municipi1
L’Ajuntament de municipi1 adopta els compromisos següents:
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància
contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el Programa
Tècnic.
 Aprovar el Programa tècnic anual redactat per la OTPMIF i en col·laboració amb els
ajuntaments de la zona.
 Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i
substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la
campanya, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment en el Programa
Tècnic esmentat anteriorment.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona adopta els compromisos següents:
 Col·laborar amb l’Ajuntament en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el Programa Tècnic.
 Redactar anualment el Programa Tècnic amb la col·laboració de l’ajuntament en el que
es fixin els paràmetres essencials de funcionament i finançament del Pla.
 Convocar als ajuntaments per participar en el procés de selecció del personal que
participarà en el Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a l’efecte,
per les quals es regirà el procés de selecció del personal del PVI.
 Contractar al personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del
Programa Tècnic per l’execució del Pla durant el temps de la seva durada.
 Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les indicacions del
Programa Tècnic, per garantir la viabilitat i execució del Pla.
 Fer-se càrrec de la direcció tècnica de la campanya.
 Prestar l’assessorament i l’assistència tècnica, econòmica i material necessària a
l’Ajuntament en el seguiment i control de la prestació del servei.
Quart.- Responsabilitat.
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les administracions
signants d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent
en el marc de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a
respondre solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el
desenvolupament del Pla.
Cinquè.- Protecció de dades de caràcter personal.
La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de municipi1 es comprometen a complir amb 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 Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat per RD 1720/2007, de
21 de desembre.
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En qualsevol moment, el personal contractat que participi en el desenvolupament del Pla
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals podrà exercir els drets d’Accés,
Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO), d’acord amb la legislació vigent de protecció
de dades de caràcter personal.
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla,
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni.
Sisè. - Seguiment del conveni
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
Setè. - Vigència del conveni.
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva
vigència fins al dia 31 d'octubre de 2017.
El termini màxim esmentat es podrà ampliar en els supòsits que es consideri necessari
perllongar la durada de la campanya d’informació i vigilància contra incendis forestals.
Vuitè.- Modificació del conveni.
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes
les parts complidores, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Novè.- Causes de resolució del conveni.
Són causes de resolució del present conveni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni.
L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les
parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que
correspongui a la/les part/s complidora/es.
La decisió unilateral de qualsevol de les dues parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís
previ a l’altra part.
L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.
La denúnica d’una de les parts, comunicada per escrit.
Qualsevol altra causa admissible en dret.

Desè.- Règim jurídic.
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert
en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, 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 a Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
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Onzè.- Jurisdicció
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa”.

Segon.- NOTIFICAR els presents acords als municipis relacionats a l’annex 1 al
present dictamen, pel seu coneixement i als efectes escaients.
58.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa anual per a l’any 2015 del Pla Marc de l’Associació de
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per import de 184.011,76 € (cent
vuitanta-quatre mil onze euros amb setanta-sis 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 28 de març de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i del Conveni Marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí,
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell,
Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat,
per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Aquest Programa anual i els successius fins al de 2018, es redactaran i gestionaran
tenint en compte l’acord del conveni de col·laboració formalitzat en data 18 de
desembre de 2014 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat, on aquesta entitat es compromet a desenvolupar les
accions que li corresponen segons el Projecte LIFE13BIO/ES/000094 LIFE
MONTSERRAT aprovat en data 24 de juny de 2014.
El projecte LIFE MONTSERRAT és un pla integrat de restauració forestal que
complementa la gestió forestal i la ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis
forestals i preservació de la biodiversitat, on l’acció principal es centra en la disminució
de la càrrega de combustible en zones estratègiques i la creació d’un paisatge en
estructura de mosaic que comporti a una compartimentació territorial, positiva des del
punt de vista de la prevenció d’incendis. El projecte LIFE es desenvolupa mitjançant
cinc accions: preparatòries, concretes per a la conservació, de seguiment de l’impacte
del projecte, de sensibilització i difusió i de gestió general del projecte.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2015, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
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Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de 184.011,76 € (cent vuitanta-quatre mil onze
euros amb setanta-sis cèntims).
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener de 2015
(publicada al BOPB de 13 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
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2015, amb efectes des de l’1
de gener de 2015 que s’adjunta com a annex, entre la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat per la realització dels
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial.
Segon.- AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat
Programa anual, pel seu import total de 184.011,76 € (cent vuitanta-quatre mil onze
euros amb setanta-sis cèntims) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902
del pressupost 2015.
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa Anual.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat i als ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató,
El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat,
Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses,
Viladecavalls.
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59.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa anual per a l’any 2015 del Pla Marc de l’Associació de
Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, per a la realització dels Projectes de
Recuperació i Valorització de les finques forestals el seu àmbit territorial, per
import de 120.000 € (cent vint mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
En l’Assemblea General Ordinària celebrada a Calders el dia 6 de juny de 2014, es va
aprovar modificar els estatuts de l’Associació, ampliant els seu àmbit de treball als
municipis de Granera, Collsuspina, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir,
donant cabuda així als municipis de l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Vallès
que estava en procés de redistribució territorial, i també a la resta de municipis del
moianès, que encara no formaven part de l’Associació.
La incorporació dels nous municipis en el conveni marc de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona, Ajuntaments i l’Associació de Propietaris Forestals està
prevista que es formalitzi durant aquest mateix any 2015
Atès l’article tercer de l'esmentat conveni, que determina que el Pla Marc es gestionarà
a través dels Programes Anuals.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2015, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article cinquè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article desè del conveni, es compromet en
la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic
a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que
per aquest exercici és de 120.000 € (cent vint mil euros).
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
La present proposta es justifica en la circumstància que per evitar el període d’alt risc
d’incendi ja s’han iniciat els treballs forestals, raó per la qual la seva tramitació no es
pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
de l’entitat i del Programa de Restauració i Millora Forestal de l’Oficina Tècnica i, en
conseqüència, per a l’interès públic.
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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2015, amb efectes des de l’1
de gener de 2015, que s’adjunta com a annex, entre la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per la realització dels
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial.
Segon.- AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat
Programa Anual, pel seu import total de 120.000 € (cent vint mil euros) a favor de
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50405/17200/48902 del present exercici.
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa Anual.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, als Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià,
Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
60.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
marc de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olèrdola, Ajuntament de Canyelles i
Agència Catalana del Patrimoni Cultural, per a potenciar la complementació
entre els patrimonis històric i natural del conjunt monumental d’Olèrdola i del
seu context territorial.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
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La Diputació de Barcelona és la promotora del Pla Especial de Protecció del Medi Físic
i del Paisatge de l’Espai natural d’Olèrdola, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 2 de desembre de 1997. Correspon a la
Diputació de Barcelona la gestió d’aquest espai natural i que es concreta anualment en
el programa d’activitats.
Els Ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles estan interessats en el màxim desplegament
dels mecanismes que facin possible la millor conservació, gestió i ús públic del
patrimoni històric – arqueològic i natural dels seus respectius municipis.
D’acord amb la llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, i el Decret 290/1996, de
23 de juliol, de transferència de la Diputació de Barcelona a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya-Museu d’Arqueologia de Catalunya, de les Ruïnes
d’Empúries i d’Olèrdola i dels seus museus monogràfics, la Generalitat de Catalunya
és propietària de les finques registrals 634 i 635, inscrita, la primera, al tom 8, foli 108
verso, inscripció 6ena, del Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, i la
segona, al tom 8, foli 112 del mateix registre, les quals estan adscrites al Departament
de Cultura i gestionades per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Aquestes
finques estan incloses, en la seva totalitat, dins de l’àmbit del Parc d’Olèrdola i en elles
es situen les ruïnes d’Olèrdola i l’edifici de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural a
l’esmentada població.
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural gestiona el Centre d’Interpretació que hi ha
al Castell d’Olèrdola i en concreta anualment el programa d’activitats, recerca i
conservació del patrimoni arqueològic i arquitectònic del conjunt històric.
L’any 2001 es va iniciar la col·laboració institucional per a potenciar la complementació
entre els patrimonis històric i natural del conjunt monumental d’Olèrdola i dels seu
context territorial.
Aquestes institucions desitgen continuar en el marc de col·laboració per potenciar la
complementació entre el patrimoni històric i el patrimoni natural existent al conjunt
històric d’Olèrdola, entenent aquest conjunt i les seves relacions en un context
territorial més ampli, com és el Parc d’Olèrdola i per extensió els termes municipals
d’Olèrdola i de Canyelles, per tal de poder adoptar una estratègia general i conjunta.
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions,
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4
al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13
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de gener), així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4,i.1) de la
Refosa núm. 1/2015 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de
gener de 2015, respectivament).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni marc de col.laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament d’Olèrdola, l’Ajuntament de Canyelles i l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural, per a potenciar la complementació entre els patrimonis històric i natural del
conjunt monumental d’Olèrdola i del seu context territorial, d’acord amb la minuta de
conveni que es transcriu a continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA, L’AJUNTAMENT DE CANYELLES I L’AGÈNCIA
CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL, PER A POTENCIAR LA COMPLEMENTACIÓ
ENTRE ELS PATRIMONIS HISTÒRIC I NATURAL DEL CONJUNT MONUMENTAL
D’OLÈRDOLA I DEL SEU CONTEXT TERRITORIAL
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (NIF P-0800000-B), representada pel diputat delegat
d’Espais Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·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).
AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA, representat per l’Alcalde President, l’Il·lm. Sr. Josep Tort i
Miralles, assistit per la secretària interina de la Corporació, Sra. Mireia Marín Talarn.
AJUNTAMENT DE CANYELLES, representat per l’Alcaldessa Presidenta, l’Il·lma. Sra. Rosa
Huguet, assistit pel secretari-interventor de la Corporació, Sr. Robert Moral Alvárez.
AGÈNCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL, representada pel seu director, el Sr.
Joan Pluma i Vilanova, en exercici de les funcions delegades per l’acord del Consell
d’Administració de l’Agència de 10 de gener de 2014, de conformitat dels seus Estatuts,
aprovats pel Decret 198/2013, de 23 de juliol, i en representació de la Generalitat de
Catalunya, propietària del Conjunt Monumental d’Olèrdola.
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II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que la Diputació de Barcelona és la promotora del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i
del Paisatge de l’Espai natural d’Olèrdola, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 2 de desembre de 1997. Correspon a la
Diputació de Barcelona la gestió d’aquest espai natural i que es concreta anualment en el
programa d’activitats.
Que els Ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles estan interessats en el màxim desplegament
dels mecanismes que facin possible la millor conservació, gestió i ús públic del patrimoni
històric – arqueològic i natural dels seus respectius municipis.
Que, d’acord amb la llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, i el Decret 290/1996, de 23
de juliol, de transferència de la Diputació de Barcelona a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya-Museu d’Arqueologia de Catalunya, de les Ruïnes d’Empúries i d’Olèrdola i dels
seus museus monogràfics, la Generalitat de Catalunya és propietària de les finques
registrals 634 i 635, inscrita, la primera, al tom 8, foli 108 verso, inscripció 6ena, del Registre
de la Propietat de Vilafranca del Penedès, i la segona, al tom 8, foli 112 del mateix registre,
les quals estan adscrites al Departament de Cultura i gestionades per l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural. Aquestes finques estan incloses, en la seva totalitat, dins de l’àmbit del
Parc d’Olèrdola i en elles es situen les ruïnes d’Olèrdola i l’edifici de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural a l’esmentada població.
Que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural gestiona el Centre d’Interpretació que hi ha al
Castell d’Olèrdola i en concreta anualment el programa d’activitats, recerca i conservació del
patrimoni arqueològic i arquitectònic del conjunt històric.
Que l’any 2001 es va iniciar la col·laboració institucional per a potenciar la complementació
entre els patrimonis històric i natural del conjunt monumental d’Olerdola i dels seu context
territorial.
Que aquestes institucions desitgen continuar en el marc de col·laboració per potenciar la
complementació entre el patrimoni històric i el patrimoni natural existent al conjunt històric
d’Olèrdola, entenent aquest conjunt i les seves relacions en un context territorial més ampli,
com és el Parc d’Olèrdola i per extensió els termes municipals d’Olèrdola i de Canyelles.
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts participants en
aquest conveni són plenament coincidents amb els objectius de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona, les
parts consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar en potenciar la
complementació entre els patrimonis històric i natural del conjunt monumental d’Olèrdola i
del seu context territorial.
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents
III.- PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present conveni és donar continuïtat a la col·laboració que les parts mantenen
des de l’any 2001 per a potenciar la complementació entre els patrimonis històric i natural
del conjunt monumental d’Olèrdola i dels seu context territorial, per tal de millorar:
-

La promoció conjunta d’equipaments i programes d’interpretació i informació del
patrimoni històric natural de l’àmbit del Parc d’Olèrdola.
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-

-

La gestió forestal de les finques esmentades en els antecedents d’aquest conveni, amb
una especial atenció a la prevenció d’incendis forestals, i posterior restauració si fos el
cas.
La definició, execució i desplegament dels diversos itineraris històrics – naturals que es
projectaren en el marc de l’anterior conveni i que es puguin projectar en el futur.
La recuperació patrimonial i ús públic de les Coves de la Vall (abrics de Can Ximet i de
Can Castellví) i de la cova dels Segarulls. Crear un marc de col·laboració per a l’execució
del I Pla d’ús Públic del Parc d’Olèrdola, i desenvolupar el Pla Director.

Segon.- Obligacions de les parts
Respecte a la promoció d’equipaments i desenvolupament de programes d’informació i
interpretació històrica-arqueològic i natural:
Els Ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles, la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural col·laboraran i es coordinaran en el desenvolupament de programes
destinats al coneixement del patrimoni històric-arqueològic, natural i cultural (concerts,
Poesia als parcs, Parc a taula, Viu el Parc..) de l’entorn de referència dins de les respectives
competències i possibilitats pressupostàries. En aquest sentit, els punts d’Informació del
Parc d’Olèrdola, a Olèrdola i Canyelles, seran competència dels respectius ajuntaments.
S’establiran respectius convenis entre els ajuntaments i la Diputació de Barcelona per tal
d’incrementar la relació dels punts d’informació municipals amb el parc, fent extensiva
l’obertura a tots els festius del calendari laboral, una franja horària homogeneïtzada amb els
altres punts d’informació del de la Xarxa de Parcs Naturals.
Els Ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles, la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural promocionaran els respectius equipaments d’ús públic destinats al
coneixement del patrimoni històric-arqueològic, natural i cultural d’aquest entorn, de la
manera que ja es ve desenvolupant al punt d’informació del Parc al Castell d’Olèrdola.
Respecte a la gestió forestal de les finques públiques que formen el conjunt històric
d’Olèrdola:
La Diputació de Barcelona donarà suport tècnic en la mesura de les seves possibilitats a la
gestió forestal de les finques propietat de la Generalitat de Catalunya esmentades en els
antecedents del conveni. Serà objecte d’especial atenció la prevenció d’incendis forestals.
L’Ajuntament d’Olèrdola i l’Ajuntament de Canyelles, també donaran suport, en la mesura de
les seves possibilitats, a la gestió forestal de les esmentades finques. Serà objecte
d’especial atenció la prevenció d’incendis forestals.
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural facilitarà l’execució d’activitats forestals i de
prevenció d’incendis per part dels Ajuntaments de Canyelles i Olèrdola i de la Diputació de
Barcelona a les finques esmentades en els antecedents del conveni, amb les limitacions que
comporta l’ús públic del conjunt històric.
Respecte a la creació i manteniment d’itineraris:
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, en funció de les seves possibilitats
pressupostàries, es farà càrrec de les obres d’infrastructura i senyalització dels itineraris
dins les finques esmentades als antecedents d’aquest conveni. Fora de l’àmbit d’aquestes
finques i dins l’àmbit del Parc d’Olèrdola se’n farà càrrec la Diputació de Barcelona.
Finalment els respectius Ajuntaments es faran càrrec de la infrastructura dels possibles
trams d’itineraris fora de l’àmbit del Parc d’Olèrdola, en els seus respectius termes
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municipals. Els ajuntaments també hauran de fer les gestions oportunes per tal d’obtenir de
la propietat les autoritzacions de pas.
Els Ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles, la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural promocionaran els itineraris, tant dels GR i PR com la Ruta dels Castells
del Garraf com a recursos de desenvolupament del territori.
Les parts signants del conveni acordaran la fórmula de gestió i manteniment dels diferents
itineraris.
Respecte a les restes arqueològiques de les Coves de la Vall (abrics de Can Ximet i de Can
Castellví) i la Cova dels Segarulls:
La Diputació de Barcelona va iniciar, l’any 1996, els treballs de neteja de les restes vegetals,
consolidació i encarregar la redacció del Projecte Marc de posada en valor de les Coves de
la Vall, que contempla la recerca, la conservació i la difusió d’aquest patrimoni. Aquest
projecte va ser presentat al Consell Coordinador del Parc d’Olèrdola, el dia 5 de juny de
2008.
L’Ajuntament d’Olèrdola assumeix la realització de totes aquelles gestions davant de la
propietat que siguin preceptives per a la realització dels objectius marcats en aquest apartat
del conveni. En especial per l’adquisició, si s’escau, de la part de la propietat que afecta a
aquest patrimoni.
Les parts definiran les necessàries mesures de protecció i seguretat, en funció de les figures
de protecció legal previstes a la normativa, així com la seva incorporació als itineraris
històrics i naturals que es dissenyin, ateses les especials característiques del indret i la
dificultosa protecció del conjunt.
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural continuarà els treballs de documentació
arqueològica iniciats per la Diputació de Barcelona l’any 1996 i donarà suport tècnic en la
mesura de les seves possibilitats a la direcció dels treballs esmentats en el punt primer
d’aquesta part relativa a les restes arqueològiques de les Coves de la Vall (abrics de Can
Ximet i de Can Castellví) i la Cova dels Segarulls. En qualsevol cas, assumeix la realització
de totes aquelles gestions davant la Direcció General del Patrimoni Cultural que siguin
preceptives per a la realització del previst en el punt primer d’aquesta part relativa a les
restes arqueològiques de les Coves de la Vall (abrics de Can Ximet i de Can Castellví) i la
Cova dels Segarulls.
Respecte al desenvolupament del Pla d’Ús Públic dins del Parc d’Olèrdola:
La Diputació de Barcelona ha promogut la redacció d’un Pla d’ús públic, on les institucions i
entitats del territori han pogut:
-

-

Analitzar la situació actual i potencialitats de l’oferta i la demanda en relació amb l’ús
social del Parc del Garraf, del Parc d’Olèrdola i del Parc del Foix.
Analitzar els programes i el conjunt d’equipaments i serveis d’ús social del parc.
Analitzar la incidència de l’ús social en el desenvolupament local i en la preservació del
medi natural, determinant impactes, mesures de foment i mesures correctores i garantint
la seva compatibilitat amb el règim de protecció de l’espai natural.
Plantejar propostes de planificació i programació de la gestió, així com mecanismes
d’avaluació.
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Després d’un procés de participació, l’esmentat Pla va rebre l’escaient vist-i-plau en sessió
ordinària del Consell Coordinador celebrat a Canyelles en data de 4 de juny de 2009.
Els ajuntaments d’Olèrdola i Canyelles, tramitaran, per a la seva aprovació, les ordenances
d’ús públic que es deriven del Pla, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Establiment de convenis específics
El present conveni s’articularà mitjançant l’establiment de convenis específics que
desenvoluparan els aspectes expressats en aquest marc de col·laboració i que fixaran les
aportacions econòmiques i de personal així com d’instal·lacions, equipaments i serveis per
part de cada institució.
En els convenis específics podrà contemplar-se la col·laboració d’altres entitats, si fos
necessari, per a dur a terme els objectius, previ acord entre les parts signants del present
conveni.
Quart.- Constitució d’una comissió coordinadora
La Comissió coordinadora és l’òrgan paritari per a la interpretació del present conveni, la
seva execució i per a garantir el correcte desenvolupament del conveni i dels projectes que
es generin, facilitar la comunicació de les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre
els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com les
discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació.
Objecte: La Comissió té per objecte:

Fer el seguiment del conveni.

Proposar l’establiment de convenis específics.

Establir acords sobre qualsevol assumpte que sigui d’interès per alguna de les parts.

Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació.
Composició: La Comissió estarà integrada pels membres següents:
- Per part de l’ajuntament d’Olèrdola, l’alcalde de l’Ajuntament i la tècnica de Medi
Ambient.
- Per part de l’ajuntament de Canyelles, el regidor de Cultura i Patrimoni.
- Per part de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, la responsable de l’Àrea de
Monuments i Jaciments i el/la responsable de l’Àrea de Producte i Serveis.
- Per part de la Diputació de Barcelona, el director del Parc d’Olèrdola i el tècnic d’Ús
Públic del Parc.
La Comissió coordinadora es reunirà com a mínim una vegada a l’any i també a petició de
qualsevol de les parts prèvia convocatòria amb un mínim d’antelació de tres dies.
Cinquè.- Vigència del Conveni
El present conveni de col·laboració iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i
tindrà una durada de quatre anys, podent renovar-se de manera expressa, per un període
igual de quatre anys.
Sisè.- Modificacions del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la
modificació, mitjançant la signatura de les corresponents addendes, per part de les parts
signatàries del conveni.
Setè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
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a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
b) Per renúncia expressa la qual s’haurà de fer per escrit i amb una antelació no inferior a
30 dies.
c) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
d) Per l’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les
parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui
a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució serà automàtica, i alliberarà la/les part/s
complidora/es de seguir prestant les seves obligacions de fer o no fer, des de la
notificació practicada. En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que
disposa l’article 44 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
Vuitè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Novè.- 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 en el lloc i la
data que s’assenyalen”.

Segon.- Notificar a l’Ajuntament d’Olèrdola, a l’Ajuntament de Canyelles i a l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural, el present acord pel seu coneixement i als efectes
escaients.
61.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment
la subvenció atorgada a l’Associació de Veïns de les Arenes de Castellar del
Vallès, per no justificar la subvenció dins la data de termini establerta en les
Bases reguladores de les subvencions i per import de 539,64 € (cinc-cents
trenta-nou euros amb seixanta-quatre 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, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de
Barcelona per a l’any 2013.
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, en sessió de data 13 de juny de 2013 va aprovar la relació d’ajuts en el
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marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president
del corresponent òrgan col·legiat.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament
d’una subvenció, en la línia d’entitats culturals a l’Associació de Veïns de les Arenes
de Castellar del Vallès, per un import de 539,64 € (cinc-cents trenta-nou euros amb
seixanta-quatre cèntims) i destinada a la commemoració dels 20 anys d’estació
meteorològica.
Atès que d’acord amb les Bases Reguladores de les subvencions la data màxima de
justificació va ser el 31 de desembre de 2013.
Atès que en data de registre d’entrada de 13 de juny de 2014 es va presentar la
justificació de la subvenció atorgada, amb aportació de factures amb data de
pagament de l’any 2014, posterior a la data de termini de justificació, i altres factures
amb data de pagament de l’any 2013 que no reuneixen els requisits establerts en el
capítol II del Reglament pel qual es regulen les obligacions de la facturació, aprovat
per Reial Decret 1496/2003 de 28 de novembre.
Atès que amb data 17 de juny de 2014 es va comunicar a l’Associació de Veïns de Les
Arenes aquestes incidències i que posteriorment en data de registre d’entrada de 15
de juliol de 2014 el beneficiari de la subvenció manifesta que van mantenir converses
amb el tècnic responsable del parc de Sant Llorenç de Munt i l’Obac i es va sol·licitar
una pròrroga de la subvenció.
Vist l’informe del tècnic d’ús públic i educació ambiental, amb vist i plau del cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, on manifesta que a data d’avui no s’ha rebut cap
escrit de l’Associació de Veïns de Les Arenes de Castellar del Vallès sol·licitant una
pròrroga de la subvenció atorgada l’any 2013.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 20 de
juliol de 2011 (núm. de registre 7362/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) de la
Refosa Refosa 1/2015, 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 la subvenció atorgada a l’Associació Veïns de les Arenes
de Castellar del Vallès, en la convocatòria de l’any 2013, i destinada a activitats
culturals en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, per no
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justificar la subvenció dins la data de termini establerta per les Bases reguladores de
les Subvencions.
Segon.- 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.
Tercer.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes
escaients.
62.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi
d’actuació de la subvenció atorgada al Sr. Lluís Ribas i de Pouplana, destinant-la
a l’adquisició i instal·lació d’una llar de foc metàl·lica en lloc de l’adquisició
d’una termoestufa, per import de 787,20 € (set-cents vuitanta-set euros amb vint
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 19
de desembre de 2013 , va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions destinades a fomentar les instal·lacions tèrmiques de biomassa en l’àmbit
dels espais naturals protegits del Montseny, Guilleries – Savassona, Montnegre –
Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt l l’Obac,
Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola any 2014.
Atès que la Junta de Govern, en sessió de data 12 de juny de 2014 va aprovar
l’atorgament de les subvencions i entre d’altres l’atorgament d’una subvenció al Sr.
Lluís Ribas de Pouplana destinada a la substitució d’una llar de foc per una
termoestufa, per un import de 2.637,99 € (dos mil sis-cents trenta-set euros amb
noranta-nou cèntims).
Atès que el beneficiari en escrit de data de registre d’entrada de 30 de març de 2015,
ens comunica que el projecte inicial de substitució de la llar de foc per una
termoestufa, no es pot dur a terme per limitacions estructurals de l’edifici i sol·licita dur
a terme una altra actuació, eliminant la llar de foc de pedra existent i substituir-la per
una llar de foc metàl·lica amb un rendiment molt superior, però amb un pes molt
inferior a la termoestufa.
Vist l’informe tècnic favorable a la sol·licitud de canvi de destí de les actuacions i
valorant amb la mateixa ponderació les noves actuacions, seguint els criteris de
valoració i atorgament fixats a l’apartat 11 de Les Bases Reguladores de les
Subvencions.
Vist el pressupost presentat pel beneficiari en el seu escrit, la despesa prevista es
reduiria dels 7.760,91 € (set mil set-cents seixanta euros amb noranta-un cèntims)
inicials, a partir del qual es va calcular la subvenció atorgada, a 5.445,00 € (cinc mil
quatre-cents quaranta-cinc euros) despesa prevista per la nova actuació sol·licitada.
Això doncs, la subvenció que es proposa atorgar, d’acord amb les Bases Reguladores
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de les subvencions és de 1.850,79 € (mil vuit-cents cinquanta euros amb setanta-nou
cèntims), reduint la subvenció inicial en 787,20 € (set-cents vuitanta-set euros amb vint
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 3.3.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 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.- Procedir al canvi de d’actuació de la subvenció atorgada en la convocatòria
de subvencions destinades a fomentar les instal·lacions tèrmiques de biomassa en
l’àmbit dels espais naturals protegits del Montseny, Guilleries – Savassona, Montnegre
– Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt l l’Obac,
Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola any 2014, al Sr. Lluís Ribas i de
Popuplana, destinant la subvenció a l’adquisició i instal·lació d’una llar de foc metàl·lica
en lloc de l’adquisició d’una termoestufa.
Segon.- Regularitzar comptablement el nou canvi d’actuació de la subvenció atorgada
al Sr. Lluís Ribas i de Pouplana, en el sentit de reduir l’import concedit inicialment en
787,20 € (SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS), imputats a
l’aplicació pressupostària G/50402/17230/77000 del vigent pressupost de l’any 2015.
Tercer.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes
escaients.
En relació amb els punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció
d’un acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President, en funcions, aixeca la
sessió essent les 11 hores i 30 minuts.
Vist i Plau
El President,
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