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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2015 

 
A la ciutat de Barcelona, el 12 de novembre de 2015, a les 11 hores i 10 minuts, es 
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès, i amb l’assistència 
del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident segon, senyor 
Marc Castells i Berzosa, vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals i la 
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla i amb els diputats i diputades amb 
dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Isaac Albert i Agut, Joan Carles 
García i Cañizares, Jaume Ciurana i Llevadot, senyora Teresa Maria Fandos i Payà, 
senyors Miquel Forns i Fusté, Jordi Fàbrega i Colomer, Antoni García i Acero, Rafael 
Homet i Ventayol, Valentí Junyent i Torras, Josep Ramon Mut i Bosque, Juanjo 
Puigcorbé i Benaiges i la senyora Sonia Recasens i Alsina, i els diputats i diputades 
amb veu però sense vot següents: senyors Joaquim Forn i Chiariello i senyores Nuria 
Marín i Martínez i Alexandra Sevilla i Oliveras. 
 
Hi assisteixen, també, els diputats senyors Manuel Reyes López, Salvador Tovar i 
Funes i Joaquim Duran i Redondo i la diputada senyora Laura Martínez i Portell. 
 
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, la interventora, senyora Teresa María Raurich i Montasell i el tresorer, senyor 
Josep Abella Albiñana. 
 
Excusen la seva absència la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlón i Gil i els 
diputats i diputada senyors Xavier García Albiol, Miguel Angel Ibáñez Giner i senyora 
Eulàlia Sabater i Díaz. 
 
Constatada l’existència de quòrum i oberta la sessió per la presidenta, senyora 
Conesa, 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 29 d’octubre de 2015. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la presidència, de data 30 

d’octubre de 2015, pel qual, per delegació del Ple, es designa representant de la 
Diputació de Barcelona per assistir a la sessió, de l’Assemblea General de 
l’Associació “Fons Català de Cooperació al Desenvolupament”, convocada per al 
dia 2 de novembre de 2015. 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos Organismes Públics. 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8801/15, de 8 d’octubre, pel qual 

s’acorda interposar recurs davant la jurisdicció social contra la Resolució de la 
directora provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de data 9 de 
setembre de 2015, que va desestimar la reclamació prèvia formulada contra la 
Resolució d’1 de juliol de 2015, per la qual es va declarar l’existència de 
responsabilitat empresarial de la Diputació de Barcelona, per manca de mesures 
de seguretat i higiene en el treball, en l’accident sofert per F.R.P. el dia 25 de maig 
de 2009. 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General  
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda 

de pròrroga del conveni de col·laboració formalitzat entre el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona amb l’objecte 
de col·laborar en projectes de foment de la llengua catalana, per incrementar la 
qualitat, el prestigi i la difusió del català en el sector econòmic. 

 
Direcció de Relacions Internacionals  
 

6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la convalidació de la 
modificació del pressupost per socis executors de l’acció “Intercanvi de 
coneixements a favor d'un model de desenvolupament ecològic local (Cantó 
Cotacachi, Imbabura, Equador)” de l’entitat Xarxa de Consum Solidari, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 20142014512000573B, per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor 
d’entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament (2014), aprovada per acord de la Junta de 
Govern 337/14, de data 10 de juliol de 2014 (BOPB de 17 de juliol de 2014). 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la convalidació de la 

modificació del pressupost per socis executors del projecte “Suport al 
desenvolupament econòmic i social en el marc de la renovació urbana de 
Médiouna” de la Fundació Privada Utopia, subvencionat en el marc de la 
convocatòria 20142014512000575B, per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació de 
la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), 
aprovada per acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10 de juliol de 2014 
(BOPB de 17 de juliol de 2014). 

 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, amb efectes 1 de 

gener al 30 de juny de 2016, de mutu acord amb l’empresa UNIPOST, SAU, amb 
NIF A-62690953, la vigència del contracte relatiu a les prestacions dels serveis 
postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària. 
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Servei de Programació 
 
Programa de crèdit local 
 
9. SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 26.293,68 EUR (vint-i-sis mil 
dos-cents noranta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2015. 

 
Caixa de crèdit 
 
10. CORBERA DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 173.814,48 EUR (cent 
setanta-tres mil vuit-cents catorze euros amb quaranta-vuit cèntims, per a finançar 
l’actuació local “Inversions 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
11. MONTORNÈS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 EUR (cent 
setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Centres educatius i 
esportius”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
12. PUIG-REIG. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 74.000,00 EUR (setanta-quatre mil 
euros), per a finançar l’actuació local “Espais cicle formatiu alimentari”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
13. SANT ANDREU DE LA BARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 30.000,00 EUR (trenta 
mil euros), per a finançar l’actuació local “Enderroc nau Vilardell”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 
14. SANT ANDREU DE LA BARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000,00 EUR (trenta-
cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Col·lector Bonaventura 
Pedemonte”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
15. SANT QUINTÍ DE MEDIONA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 138.966,69 EUR (cent 
trenta-vuit mil nou-cents seixanta-sis euros amb seixanta-nou cèntims), per a 
finançar l’actuació local “Conservació les Deus”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 
16. SANT QUINTÍ DE MEDIONA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 36.033,31 EUR (trenta-sis 
mil trenta-tres euros amb trenta-un cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Inversions diverses 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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17. TORRE DE CLARAMUNT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000,00 EUR (cent 
cinquanta mil euros), per a finançar l’actuació local “Urbanisme i zones 
esportives”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
FEDER 
 
18. CASTELLGALÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

acceptar la renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament de Castellgalí, per 
un import de 17.453,13 euros, del Conveni de la línia de préstecs-pont amb 
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER, “Viure al Poble i Viure 
al Poble Més”. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar un 

conjunt de béns mobles i informàtics com a efectes no utilitzables, donar-los de 
baixa de l’inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona i autoritzar la seva 
cessió gratuïta a favor de diferents ajuntaments i entitat. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

Permisos d’obres 
 
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar: d’una banda una autorització de tala 

d’arbres, d’enderroc parcial de mur, d’obres de manteniment d’accés existent i 
d’instal·lació de conducció en paral·lelisme per enllumenat i, d’altra, la denegació 
d’aparcament en el domini públic de la carretera i de pintat de pas de vianants, a 
la carretera BV-3101, a favor de l’Ajuntament de Cardona, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/2548. 

 
21. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Servei 

Català de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2015/5962 
 
22. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en resolució de l’expedient núm. 
2015/6282. 

 
23. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 
2015/6439. 

 
24. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització d’obres a 

favor de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en resolució de l’expedient núm. 
2015/4769. 

 
25. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització d’obres a 

favor de l’Ajuntament de Montmeló, en resolució de l’expedient núm. 2015/5078. 
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26. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització d’obres a 
favor de l’empresa MAFRIGES, S.A, en resolució de l’expedient núm. 2015/5468. 

 
Convenis de col·laboració 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, referent a les obres del projecte 
constructiu d’”Itinerari de vianants a la carretera BV-2127. Tram Vilafranca-Accés 
a la Muntanya de Sant Jaume. T.m. Vilafranca del Penedès.” 

 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament d’Ullastrell, referent a les obres del projecte constructiu de “Millora 
del traçat de la ctra. BV-1202 i execució d’un itinerari de vianants, p.k. 3,620 al 
3,725. T.m. Ullastrell”. 

 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Torelló, referent a les obres del “Projecte executiu per a la 
implantació d’una rotonda a la confluència de les carreteres BV-5225 (Avinguda 
de la Generalitat) i BV-5226 (Avinguda Rafael Casanova). T.m. Torelló”. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació 

del Programa Anual 2015 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals 
Serra de Rubió per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de 
les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de 100.000 € (cent mil 
euros). 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació del protocol general per regular les relacions entre la Diputació de 
Barcelona i els ens locals, en relació amb l’adquisició de les agendes i calendaris 
escolars del medi ambient i el desenvolupament per part d’ens locals de 
Catalunya.  

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
32. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, l’aportació 

per a l’exercici 2015, per fer front a les obligacions dimanants del conveni de 
col·laboració vigent entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona que té per objecte portar a terme la 
difusió i la implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en 
Destinacions (SICTED).  
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’una 

addenda al conveni de col·laboració formalitzat entre l’Oficina de suport a la 
iniciativa cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona que té per objecte el suport a la programació d’arts 
escèniques i musicals als municipis, per a l’any 2015. 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques  
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’ajustament de l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per import 
de 10.118,85 € (deu mil cent divuit euros amb vuitanta-cinc cèntims), per a 
l’actuació “Mobiliari Biblioteca municipal”, en marc del Pla “Xarxa Governs Locals 
2012-2015”, d’acord amb el corresponent conveni. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

pròrroga del conveni, per a l’any 2016, subscrit entre la Diputació de Barcelona i la 
Creu Roja Espanyola amb l’objecte de 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). 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la revocació 

de la subvenció atorgada a l’entitat “La Llum del Nord. Associació per la ciutadania 
i la cooperació entre pobles”, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre, per un import de 1.377,62 € (mil tres-
cents setanta-set euros amb seixanta-dos cèntims).  

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2015.- Per la 
senyora Presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 29 d’octubre de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la presidència, de data 30 
d’octubre de 2015, pel qual, per delegació del Ple, es designa representant de la 
Diputació de Barcelona per assistir a la sessió, de l’Assemblea General de 
l’Associació “Fons Català de Cooperació al Desenvolupament”, convocada per 
al dia 2 de novembre de 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que per part de la Presidència, en data 30 d’octubre de 2015, s’ha dictat un 
decret que literalment diu:  
 

“Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el passat dia 24.5.2015, en la mateixa sessió va 
resultar escollit per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de Barcelona 
l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.  
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les 
quals ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts, entre les 
quals es troba l’Associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Local. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes de referència correspon, llevat que s’hagi delegat la competència en un 
altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29.7.2015 (ref. AP 
129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat I.4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 
 
L’Associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Local ha convocat  
sessió de la seva Assemblea General per al proper dia 2.11.2015, a la qual la 
Diputació de Barcelona té interès en assistir, però es dóna el cas que encara no 
s’ha procedit a designar a la persona que l’ha de representar en els òrgans de 
Govern de l’Associació, i està previst que l’aprovació es faci efectiva en la propera 
sessió que es convoqui per al dia 12.11.2015. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta, aquesta Presidència, en 
ús de les facultats que té conferides en aplicació de l'article 34.1 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Delegar en el Sr. Josep Lluis Alay Rodríguez la representació de la 
Diputació de Barcelona a la sessió convocada per al proper dia 2.11.2015 per 
l’Associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Local.   
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Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, a la propera sessió ordinària que se’n convoqui. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Associació Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament Local i a l’interessat per al seu coneixement i efectes oportuns”. 

 
En ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, proposo a la Junta de Govern l’adopció del 
següent 
 

ACORD: 
 
RATIFICAR íntegrament el decret de la Presidència del 30 d’octubre de 2015, 
anteriorment transcrit. 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos Organismes Públics.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, en la mateixa 
sessió va resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.  
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon,  llevat que s’hagi 
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 

 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref. 
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 

 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes,  llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre 
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se 
el nomenament en qualsevol moment. 
 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre 
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el 
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cas que aquells perdin la condició de diputat/da per qualsevol de les causes previstes 
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació 
en els diferents ens i organismes.  En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el 
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de 
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i 
només per realitzar actes d’administració ordinària. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f)  de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015). 
 
En relació amb el nomenament de representants en els diferents ens, segons es 
detalla a la part dispositiva i respecte del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, donat que aquest Consorci no ha procedit a l’adaptació dels seus Estatuts 
als criteris fixats a la disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en virtut de la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), la 
designació de representants es fa a reserva del que finalment resultin de l’aprovació 
definitiva dels Estatuts de l’ens. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple,  dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER. DESIGNAR les persones que s’indiquen com a representants de la 
Diputació de Barcelona en els organismes públics que s’identifiquen a continuació: 
 
A) CONSORCIS 

 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (NIF P0800066C) 
 

Primer.- Designar els deu vocals representants de la Diputació de Barcelona en 
l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
els quals d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, han de tenir la condició de 
Diputats/des. 
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Les persones designades són: 
 

1. Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio 
3. Il·lm. Sr.  Jesús Calderer Palau 
4. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges  
5. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot  
6. Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras  
7. Il·lm. Sr.  Josep Ramon Mut Bosque 
8. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarin Espuña 
9. Il·lm. Sr. Lluis Moreno Tomàs 
10. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero 
 

Segon.- Proposar els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els 
quals poden formar part o no de l’Assemblea General, d’acord amb l’art. 15 dels 
Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 

1. Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau 
2. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges   
3. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 

 
Tercer.- Proposar a l’Assemblea General que, d’entre les persones designades per 
a formar part aquest òrgan, l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio ocupi la 
Presidència o una de les dues Vice-presidències, segons correspongui i de 
forma rotatòria per períodes de dos anys, d’acord amb l’art. 12 dels estatuts del 
Consorci. 
 

B) ASSOCIACIONS i XARXES 
 

1. Federació Espanyola de Municipis i Províncies (NIF G 28783991) 
 

Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars 
 
En el si de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies existeixen diverses 
comissions entre les quals es troba l’anomenada “Comissió de Diputacions 
Provincials, Cabildos i Consells Insulars”,  i de la qual el representant nat de 
cada un dels ens locals que l’integren és el seu President i, per tant, en el cas de la 
Diputació de Barcelona,  l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, Presidenta de la 
Corporació des del 15.7.2015, sens perjudici que pugui delegar-ho, així com 
designar la persona que la pugui substituir per raó d’absència i què, en qualsevol 
cas, d’acord amb la normativa de la Comissió han de ser Diputats/des. 
 
Es nomena el Diputat. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares com a suplent de 
l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, per substituir-la, en cas d’absència,  en les 
reunions que es convoquin de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos 
i Consells Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
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2. Xarxa d’Institucions Culturals del Raval 
 
En data 7 de maig de 2012 es va constituir la Xarxa d’Institucions Culturals del 
Raval, que reuneix més de trenta entitats acadèmiques, culturals i artístiques de la 
zona del Raval de la ciutat de Barcelona i el seu entorn més immediat. 
 
En la reunió constitutiva es va considerar, donat que dintre d’aquesta zona està 
ubicat el Palau Güell, titularitat de la Diputació de Barcelona, que aquesta 
Corporació formés part d’aquesta Xarxa, designant-se com a representant de la 
Corporació en aquesta Xarxa a la Sra. M. Carme Perella Director del Palau Güell. 
 
Donat que les representacions de la Diputació de Barcelona s’acorden de nou a 
l’inici de cada mandat, S’ACORDA: 
 
Designar la Sra. M. Carme Perella Cosconera, Directora del Palau Güell, com a 
representant de la Diputació de Barcelona en la Xarxa d’Institucions Culturals 
del Raval del municipi de Barcelona. 

 
3. Associació La Passió d’Olesa de Montserrat (NIF G08779365) 

 
Primer.- Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en  
l’ Associació La Passió d’Olesa de Montserrat, com a Conseller nat en el Consell 
Directiu de l’Associació, la qual ha de tenir la condició de Diputat/da en matèria de 
Cultura, d’acord amb l’article 37 dels Estatuts de l’Associació. 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges, Diputat Delegat de Cultura 
 
Segon.- Designar la Sra. Maria Dolors Portús Vinyeta, adscrita a l’àmbit de 
Cultura, i Gerent de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona perquè en 
cas d’absència pugui substituir el Sr. Juanjo Puigcorbé  Benaiges en la condició 
que ostenta, d’acord amb l’art. 37 dels estatuts de l’Associació. 

 
4.- Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (G17125832) 
 

Primer.- Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona  a 
l’Assemblea General de Socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
la qual pot tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’article 6 dels estatuts 
de l’Associació.   
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
 
Segon.- Proposar a l’Assemblea General que el representant designat s’integri 
també com a vocal en la Junta Executiva, d’acord amb l’article 18 dels estatuts. 
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Tercer.- Designar el Sr. Josep Lluis Alay Rodríguez com a substitut del Sr. 
Ciurana Llevadot, per absència d’aquest,  en la representació que ostenta en els 
òrgans de Govern de l’Associació. 
 

C) SOCIETATS MERCANTILS 
 
Fira 2000,S.A.  (NIF A0627205) 

 
En relació a la representació de la Diputació de Barcelona en la Junta General de la 
societat mercantil FIRA 2000, SA., de la qual és sòcia aquesta entitat local, es creu 
convenient que sigui assumida pel Diputat Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i Vice-president segon, en 
substitució de l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal que, en la seva condició d’aleshores 
electe, fou designat per acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 
9.5.2013. 

 
Seguit del seu nomenament com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, l’Excma.  
Sra. Mercè Conesa Pagès va ser nomenada Consellera del Consell d’Administració de 
la societat, per acord de la seva Junta General de data 27.7.2015, i així consta inscrita 
en el Registre Mercantil de Barcelona. 
 
Això, però, i en considerar-se oportú que la representació recaigui en el Diputat Sr. 
Marc Castells Berzosa, es proposa a la societat que faci el nomenament corresponent, 
un cop sigui efectiva la renúncia de la Sra. Conesa, per fixar la composició del Consell 
d’Administració de la societat. 
 
En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona es concreta de la 
següent manera: 

 
1.- Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal com a 
representant de la Diputació de Barcelona en la Junta General de la societat 
mercantil FIRA 2000, SA. 
 
2.- Designar l’Il·lm. Sr. Marc Castells Berzosa, President delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local i Vice-president segon de la Diputació de 
Barcelona, representant de la Corporació en la Junta General d’Accionistes de la 
societat mercantil FIRA 2000, SA. 
 
3.- Proposar a la Junta General el nomenament de l’Il·lm. Sr. Marc Castells 
Berzosa com a Conseller en el Consell d’Administració de la societat, en 
substitució de l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès que va ser nomenada com a 
membre del Consell d’Administració de la societat mercantil FIRA 2000, SA, 
efectuat per la Junta General de la dita societat en data 27.7.2015. 
 
4.- Donar trasllat d’aquests acords a la societat mercantil FIRA 2000, SA, 
mitjançant certificació de la Secretària general de la Diputació de Barcelona, als 
efectes legals oportuns i notificar-ho als interessats per al seu coneixement. 
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D) COMISSIONS, CONSELLS I ALTRES 
 

1. Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) 

 
Primer.- Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona en la 
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, adscrita al departament 
responsable en matèria de política territorial i obres públiques, de la Generalitat de 
Catalunya, com a vocal en l’òrgan plenari de la Comissió, la qual pot ser o no 
Diputat/da, d’acord amb l’article 32 de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la 
Informació Geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el D 398/2006, de 
24.10, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei, tot proposant 
que la persona designada s’integri, també, en les diferents Comissions 
Tècniques que es creïn en el si de la Comissió de Coordinació 
 
La persona designada és: 
 
Sra. Josefa Lleida Solà,  Cap de Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al departament corresponent de la 
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes. 
 

2. Comissió Mixta Departament de Cultura, Diputacions i entitats associatives 
d’ens locals  (Generalitat de Catalunya) 

 
Primer.- Designar les persones que han de representar a la Diputació de 
Barcelona, com a vocals, titular i suplent, en la Comissió Mixta Departament de 
Cultura, Diputacions i entitats associatives d’ens locals, depenent del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, els quals han de tenir la 
condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 2.1.c) de la Ordre CLT/275/11, de 
29/9/2011 (DOGC 5991 de 25.10.2011). 
 
Les persones designades són: 
 
Titular: Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals 
Suplent: Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, i als interessats, per al seu coneixement i efectes oportuns. 

 
3. Comissió de Cooperació Local (Generalitat de Catalunya) 

 
D’acord amb l’art. 4 del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya 377/2011 
de 2/8/2011. DOGC 5935 4.8.11, es proposa a la persona titular del Departament 
competent en matèria d’Administració Local que procedeixi a efectuar els següents 
nomenaments: 
 
Primer.- D’acord amb l’art. 3.2 a) del Decret 377/2011 de 2/8/2011, la Diputació de 
Barcelona està representada en la Comissió de Cooperació Local, depenent  del 
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Departament competent en matèria d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, per la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès. 
 
Segon. Designar la persona que ha de substituir a la Presidenta per absència o 
per qualsevol causa que impedeixi l’assistència a les reunions convocades, d’acord 
amb l’art. 4.1 de l’esmentat Decret 377/2011, la qual ha de tenir la condició de 
Diputat/da. 
 
La persona designada per substituir la Sra. Presidenta és l’Il·lm. Sr. Joan Carles 
Garcia Cañizares. 

 
4. Comissió Assessora del Pla director d’Instal·lacions i Equipaments 

Esportius de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
 

Primer.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Assessora del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius 
de Catalunya, com a vocals en el Ple de la Comissió, d’acord amb l’article 5.1.a) 
de l’Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC 4338 de 8.3.2005), de creació de 
la Comissió Assessora, els quals poden tenir o no la condició de Diputat/da. 

 
Les persones designades són: 

 
 Il·lm. Sr. Josep Salom Ges  
Sr.  Daniel A. Laga Abizanda 

 
Segon.- Proposar a la Presidència de la Comissió que el Sr. Jordi Cavero 
Buscató, Gerent dels Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, s’integri en 
el Grup Expert, regulat a l’art. 8 de l’esmentada Ordre. 
 

5. Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada Contra la Violència 
Masclista  (Generalitat de Catalunya) 

 
Designar les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona, en 
qualitat de titular i suplent, com a vocals en la Comissió Nacional per a una 
intervenció coordinada contra la violència masclista, les quals poden tenir o no 
la condició de Diputat/da, d’acord amb l’article 4 del Decret 60/2010, d’11 de maig, 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, de constitució de la Comissió Nacional 
per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, adscrita a l’Institut 
Català de les Dones. 
 
Les persones designades són: 
 
Titular: Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla 
Suplent: Il·lm. Sr. Antoni Garcia Acero  
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6. Consell Català de la Salut. Consells de Salut Regions i Sectors Sanitaris del 
Servei Català de la Salut.  (Generalitat de Catalunya) 

 
Primer.- Proposar a la persona titular del Departament competent en matèria de 
salut de la Generalitat de Catalunya el nomenament de la persona que ha de 
representar a aquesta Corporació en els Consells de Salut de les Regions 
Sanitàries i els Sectors Sanitaris del Servei Català de la Salut, segons preveu el D 
201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el sistema 
sanitari públic de Catalunya, en relació al D 10/2013, de 3 de gener, de delimitació 
de les regions sanitàries i els sectors sanitaris del Servei Català de la Salut. 
 
Segon.- Designar la Il·lma. Sra. Laura Martínez Portell, Diputada Delegada de 
Salut Pública i Consum, per representar a la Diputació de Barcelona en els 
Consells de Salut de Participació de les Regions Sanitàries i els Consells de 
Participació dels Sectors Sanitaris que corresponguin a l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb els art. 7 i 10 respectivament, en relació a la 
DT 1ª del D. 201/2015, de 15 de setembre (DOG 6958 de 17.9.2015). 
 
Tercer.-  Designar el Sr. Albert Martin Ballesta, Gerent de Serveis de Salut 
Pública i Consum, com a suplent de la Sra. Laura Martínez Portell, per substituir-
la, en cas absència o per qualsevol causa que impossibiliti l’assistència, en la 
representació que ostenti en els diferents òrgans on la Diputació de Barcelona tingui 
representació. 

 
7.  Comitè Provincial de Barcelona, de Creu Roja Espanyola (NIF Q2866001G) 
 

Designar la persona que ha de representar a aquesta Corporació com a vocal del 
Comitè Provincial de Barcelona de Creu Roja, d’acord amb l’art. 11.2 dels 
Estatuts de la Creu Roja. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos Payà, Diputada Delegada de Benestar Social. 
 
L’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, Presidenta de la Diputació de Barcelona 
representarà la Corporació en el Pacte Nacional per a les Infraestructures. 
 
Es designa l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio, President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, i Vice-president primer, per substituir la Sra. Presidenta 
per absència, i en la representació que ostenta en el Pacte Nacional per a les 
Infraestructures. 
 

8. Pacte Nacional per a les Infraestructures (Generalitat de Catalunya) 
 

L’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, Presidenta de la Diputació de Barcelona 
representarà la Corporació en el Pacte Nacional per a les Infraestructures. 
 
Es designa l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio, President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, i Vice-president primer, per substituir la Sra. Presidenta 
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per absència, i en la representació que ostenta en el Pacte Nacional per a les 
Infraestructures. 
 

9. Consell Català de l'Esport. OOAA Administratiu. Generalitat de Catalunya  
(NIF Q0801079E) 

 
Primer.- Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona a 
l’Organisme Autònom Consell Català de l’Esport, com a vocal en la Comissió 
Directiva, la qual pot tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’article 5.1.d) 
del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del 
Consell Català de l’Esport. 
 
La persona designada és: 
 
Il·lm. Sr. Josep Salom Ges 
 
Segon.- El Sr. Daniel A. Laga Abizanda substituirà el Sr. Salom Ges per 
absència en la representació que ostenta en la Comissió Directiva del Consell 
Català de l’Esport 

 
10. Consell de Seguiment del Programa Metropolità de Gestió de Residus 

Municipals  2009-2016 (PMGRM 09-16) 
 

Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona, com a 
vocal en el Consell de Seguiment del Programa Metropolità de Gestió de 
Residus Municipals 2009-2016 (PMGRM 09-16), òrgan depenent de l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus que el va crear el 
6.5.2010, i que preveu la presència de la Diputació de Barcelona en aquest òrgan.  
 
La persona designada és : 
 
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras 

 
11. Consejo de Empadronamiento, Sección Provincial (Administració Central) 

 
Primer.- Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona, com 
a vocal titular en el Consell d’Empadronament, Secció Provincial de 
Barcelona, el qual pot tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 91 del 
RD 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i 
demarcació territorial dels ens locals, aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, on 
es preveu la representació de la Diputació de Barcelona. 
 
La persona designada és: 
 
Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona, com 
a vocal suplent en el Consell d’Empadronament, Secció Provincial de 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

17 
 

Barcelona, la qual pot tenir o no la condició de Diputat/da, per substituir el titular 
per absència i en la condició que ostenta en el Consell d’Empadronament. 
 
La persona designada és: 
 
Sra. Maria Jesús Sorli Fernández, Cap de la Unitat del Padró de la Diputació de 
Barcelona. 
 

SEGON. COMPLETAR la designació de representants en els Organismes públiques 
que es detallen a continuació: 
 

1. Consorci del Barri de la Mina (P0800080D) 
 

Primer.- Completar la designació de representants en el Consorci del Barri de la 
Mina efectuat per la Junta de Govern del dia 23.9.2015 (ref. AJG 417/15), que 
designà els representants titulars i deixà pendent la designació dels respectius 
suplents. 
 
Segon.- Designar els tres representants suplents representants de la Diputació 
de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, els quals 
poden tenir o no la condició de Diputat/Diputada, d’acord amb l’art. 8.2.c) dels 
Estatuts del Consorci.  
 
Les persones designades com a suplents són: 
 

Suplent 1. Sr. Josep Muñoz Luque 
Suplent 2. Sr. Miguel Esteve Brignardelli 
Suplent 3. Sr. Francesc Hernández Torres 

 
Tercer.- En conseqüència la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts, l’acord adoptat i el que ara es proposa, resta de la següent 
manera: 
 

1.- Els tres vocals titulars i els seus suplents, representants de la Diputació 
de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, els 
quals poden tenir o no la condició de Diputat/Diputada, d’acord amb l’art. 8.2.c) 
dels Estatuts del Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la disposició 
addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de la 
modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), són: 
 

1) Titular: Il·lma. Sra. Mertixell Budó Pla 
Suplent: Sr. Josep Muñoz Luque 

 
2) 2. Titular: Il·lm. Sra. Teresa Maria Fandos Payà 

Suplent: Sr. Miguel Esteve Brignardelli 
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3) Titular: Sr. Ramon Minoves Pujols  
Suplent: Sr. Francesc Hernández Torres 

 
2.-  D’entre les persones designades per al Consell de Govern, el Sr. Ramon 
Minoves i Pujols és el vocal representant de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, d’acord amb l’art. 10 
dels Estatuts del Consorci. 
 
3.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin. 
 

2. Consorci de les Biblioteques de Barcelona (P0800083H) 
 
Primer.- Completar la designació de representants en el Consorci de les 
Biblioteques de Barcelona efectuat per la Junta de Govern del dia 29.10.2015 (ref. 
AJG 549/15). 
 
Segon.- Designar l’Il·lm. Sr. Rafael Homet Ventayol com a vocal en el Consell 
General del Consorci de les Biblioteques de Barcelona. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts, l’acord adoptat i el que ara es proposa, resta de la següent 
manera: 
 

“1. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General del Consorci de les Biblioteques de Barcelona, els quals poden tenir o 
no la condició de Diputats/Diputades, d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts del 
Consorci, i de conformitat amb els criteris fixats a la disposició addicional vintena a 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de la modificació operada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL), són. 

 
1. Il·lm. Rafael Homet Ventayol 
2. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges   
3. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot  
4. Sra.  Marta Cano Vers  
5. Sr. Josep Lluis Alay Rodríguez 
6. Sr.  Josep González Cambray 
 

2.- D'entre les persones designades per al Consell General, els tres vocals 
representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva, són 

 
1. Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges   
2. Sra. Marta Cano Vers    
3. Sr. Josep Lluis Alay Rodríguez 
 

3.- D’acord amb l’art. 6 dels estatuts del Consorci, a la Presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, li correspon la Vice-presidència 
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del Consorci, i alhora del Consell General, sens perjudici que pugui delegar-la.  
Com a Vice-presidenta, formarà part, també, de la Comissió Executiva. 

 
En virtut de la delegació prevista, es designa l’Il·lm. Sr.  Martí Pujol Casals per a 
ocupar la Vice-presidència del Consorci i alhora del Consell General, i en 
conseqüència, formarà part, també, de la Comissió Executiva.” 

 
TERCER.- MODIFICAR la designació de representants en el Consorci Agència 
d’Ecologia Urbana, en la forma que s’indica, donat que la persona designada per la 
Diputació de Barcelona, ja havia estat designada per una altra de les entitats que 
formen el Consorci. 
 
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (NIF P0800075D) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Joaquim Sangrà Morer 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.2015 (ref. AJG 549/15), 
com a vocal suplent en l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia 
Urbana. 
 
Segon.- Designar el Sr. Santiago Valls Molina per substituir el Sr. Joaquim 
Sangrà Morer en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci Agència d’Ecologia Urbana d’acord amb els estatuts de l’ens i la 
modificació proposada,  es concreta en el següent: 

 
1.- Els vuit representants de la Diputació de Barcelona (8 titulars i 8 suplents) en el 
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona com a vocals en 
l’Assemblea General, els quals poden tenir o no la condició de Diputats/Diputades, 
d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, i de conformitat amb els criteris fixats a la 
disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de 
la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), són: 
 

1. Titular: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio 
Suplent: Sr. Josep González Cambray 

 
2. Titular: Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras 

Suplent: Sra.  Imma Pruna González   
 
3. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau 

Suplent: Sr. Albert Rubiol Vilalta 
 

4. Titular: Sr. Carles Segura Buixó 
Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma   

 
5. Titular: Sr. Domènec Cucurull Descarrega   

Suplent:  Sr. Carlos González López  
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6. Titular: Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges  
Suplent: Sr. Santiago Valls Molina 

 
7. Titular: Sr. David Escudé Rodriguez 

Suplent: Sr. Juan M. Parralejo Aragoneses 
 

8. Titular: Sr. Josep Puigdengolas Torres 
Suplent: Sr.  Benet Lluís Moreno Campon 

 
2.- Proposar a l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de 
Barcelona la designació, d’entre els vuit representants titulars designats per formar 
part de l’Assemblea General, dels dos vocals que en representació de la Diputació 
de Barcelona han d’integrar-se en el Consell de Govern, d’acord amb els arts. 9f) i 
10 dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són:  

 
1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio 
2. Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras 

 
3.- Proposar l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio per a ocupar una de les tres Vice-
presidències previstes als Estatuts del Consorci, d’acord amb els arts. 8 i 10, tot 
resultant que per aquest nou període al representant de la Diputació de Barcelona li 
correspondrà ocupar la Presidència del Consorci i dels seus òrgans de govern, 
Presidència que és rotatòria i amb una vigència de dos anys, per tant, des del seu 
nomenament i fins el 2017. 
 
4.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius titulars i 
en la representació que ostentin. 

 
QUART. ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les 
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 
 
CINQUÈ. ACORDAR  que la designació de representants en aquells Consorcis en què 
no s’hagi produït la necessària adaptació dels seus estatuts, d’acord amb els criteris 
previstos a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL), i la consegüent modificació que operen sobre la llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i sobre la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, es fan a reserva de l’aprovació definitiva de la modificació dels 
estatuts respectius. 
 
SISÈ. NOTIFICAR els acords precedents als organismes i persones afectats per al 
seu coneixement i efectes legals oportuns. 
 
La presidenta senyora Conesa, dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies, senyora presidenta. El meu comentari també 
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tindria relació amb el punt anterior. Quan ens va arribar la designació, aquest passat 
dilluns, de representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics, 
vam veure que es designaven els senyors Ciurana i Alay per al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. Ens sorprenia, si hi ha alguna explicació, el fet que la 
representant de la Diputació no sigui la presidenta del FCCD, senyora Meritxell Budó. 
Gràcies. 
 
Per respondre, la presidenta dóna la paraula a la vicepresidenta quarta i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones, senyora Budó, qui diu:  Molt bon dia. 
Només explicar que jo crec que cal que totes les institucions hi siguin representades 
en el Fons i que no siguin representades per una sola persona, sinó que calia trobar la 
pluralitat. En aquest sentit, es va designar el senyor Jaume Ciurana perquè la 
designació de membres de la Junta Executiva és de càrrecs electes i llavors, a partir 
d’aquí, cada càrrec electe fa la delegació de les funcions que considera, però el 
nomenament oficial és el del senyor Ciurana i no jo mateixa. I això és així, primer, 
perquè el senyor Ciurana és responsable del àrea internacional de la Diputació i, per 
tant, li pertoca, i el segon motiu és perquè jo no estic allà en representació de la 
Diputació, sinó en qualitat de presidenta de l’entitat. 
 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8801/15, de 8 d’octubre, pel 
qual s’acorda interposar recurs davant la jurisdicció social contra la Resolució 
de la directora provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de data 9 
de setembre de 2015, que va desestimar la reclamació prèvia formulada contra la 
Resolució d’1 de juliol de 2015, per la qual es va declarar l’existència de 
responsabilitat empresarial de la Diputació de Barcelona, per manca de mesures 
de seguretat i higiene en el treball, en l’accident sofert per F.R.P. el dia 25 de 
maig de 2009.- 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: 
 
En data 7 de juliol de 2015 va tenir entrada al registre general de la Diputació de 
Barcelona una Resolució de la directora provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social d’1 de juliol per la qual es declarava l’existència de responsabilitat empresarial 
de la Diputació de Barcelona, per manca de mesures de seguretat i higiene en el 
treball, en l’accident sofert per F. R. P. el dia 25 de maig de 2009. 
 
No conformes amb aquesta Resolució, per Decret de 10 de juliol, del president en 
funcions de la Diputació, es va acordar formular reclamació prèvia a la via 
jurisdiccional social contra l’esmentada resolució, la qual cosa es va fer en data 16 de 
juny de 2015. 
 
En data 17 de setembre de 2015 es va notificar a aquesta Diputació de Barcelona la 
Resolució de la directora provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de 9 
de setembre de 2015, que va desestimar la reclamació prèvia interposada.  
 
En data 21 de setembre de 2015 la directora de Serveis de Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona ha adreçat un ofici a aquest Servei on manifesta la seva 
voluntat d’exercitar les accions judicials corresponents contra l’esmentada Resolució. 
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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 
interposar recurs davant la jurisdicció social 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 interposar 
recurs davant la jurisdicció social, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè 
es faci càrrec de la defensa i representació de la Corporació aquest recurs. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en 
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. Interposar recurs davant la jurisdicció social contra la Resolució de la directora 
provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de data 9 de setembre de 2015, 
que va desestimar la reclamació prèvia formulada contra la Resolució d’1 de juliol de 
2015 per la qual es declarava l’existència de responsabilitat empresarial de la 
Diputació de Barcelona, per manca de mesures de seguretat i higiene en el treball, en 
l’accident sofert per F. R. P. el dia 25 de maig de 2009. 
 
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 Serveis de Suport a la Coordinació General  
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració formalitzat entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona amb l’objecte de col·laborar en projectes de foment de la llengua 
catalana, per incrementar la qualitat, el prestigi i la difusió del català en el sector 
econòmic.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
Antecedents 
 
1. En data de 22 d’abril de 2015 el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni de col·laboració 
per dur a terme projectes de foment del català per incrementar la qualitat, el prestigi 
i la difusió de la llengua al sector econòmic. 
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Els projectes que s’han impulsat i que són en curs de realització són els següents: 
 
 Formació en català per a l’empresa, amb l’objectiu d’estendre el coneixement 

de la llengua catalana a l’empresa i el comerç, en l’àmbit territorial propi de la 
Diputació de Barcelona, amb la realització de 25 cursos o 1.125 hores de 
formació, per mitjà del  Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i de 
centres de promoció econòmica locals. 
 

 Terminologia i traducció de normes d’estandardització ISO/UNE, amb la finalitat 
de disposar de la versió en català de dues normes d’estandardització ISO/UNE, 
de l’àmbit de l’empresa o de la documentació, atesa l’extensa xarxa de 
biblioteques que pertany a la Diputació. 

 
2. Per raons de calendari acadèmic així com organitzatives dels ens locals de 

promoció econòmica que participen en el projecte  Formació en català per a 
l’empresa, és convenient disposar almenys del primer trimestre del 2016, per 
completar i garantir una incidència efectiva de la formació programada. 

 
3. El pacte sisè del conveni subscrit preveu que aquest es podrà prorrogar per un nou 

període si les parts així ho consideren necessari i que cal un nou document 
instrumentat per escrit. 

 
Les parts consideren que han de prorrogar el conveni així com la justificació de les 
actuacions. 

 
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. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
setè I 4.b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple 
dret de la Junta de Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 17 de setembre 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 la minuta d’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 
formalitzat en data 22 d’abril de 2015 entre el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona per col·laborar en projectes de foment de la 
llengua catalana, el text literal del qual és el següent: 
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“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ FORMALITZAT EN 
DATA 22 D’ABRIL DE 2015 ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER 
COL·LABORAR EN PROJECTES DE FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA 
 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, representada 
pel seu conseller, l’Honorable Sr. Ferran Mascarell i Canalda, en virtut de les facultats que li 
confereix l’article 12.k) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, segons estableix l’article 11 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i en virtut del seu nomenament pel Decret 166/2012, de 27 de 
desembre. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva  
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de l'article 34.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i assistida pel Secretari 
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, sobre delegació de 
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
En data de 22 d’abril de 2015 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona van subscriure un conveni de col·laboració per dur a terme projectes 
de foment del català per incrementar la qualitat, el prestigi i la difusió de la llengua al sector 
econòmic. 
 
Els projectes que s’han impulsat i que són en curs de realització són els següents: 
 

 Formació en català per a l’empresa, amb l’objectiu d’estendre el coneixement de la 
llengua catalana a l’empresa i el comerç, en l’àmbit territorial propi de la Diputació de 
Barcelona, amb la realització de 25 cursos o 1.125 hores de formació, per mitjà del  
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i de centres de promoció 
econòmica locals. 
 

 Terminologia i traducció de normes d’estandardització ISO/UNE, amb la finalitat de 
disposar de la versió en català de dues normes d’estandardització ISO/UNE, de 
l’àmbit de l’empresa o de la documentació, atesa l’extensa xarxa de biblioteques que 
pertany a la Diputació. 

 
Per raons de calendari acadèmic així com organitzatives dels ens locals de promoció 
econòmica que participen en el projecte  Formació en català per a l’empresa, és convenient 
disposar almenys del primer trimestre del 2016, per completar i garantir una incidència 
efectiva de la formació programada. 
 
El pacte sisè del conveni subscrit preveu que aquest es podrà prorrogar per un nou període 
si les parts així ho consideren necessari i que cal un nou document instrumentat per escrit. 
Les parts consideren que han de prorrogar el conveni així com la justificació de les 
actuacions. 
 
La minuta d’addenda ha estat aprovada per Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data .......... 
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En virtut de tot el que precedeix, les parts es reconeixen plena capacitat per a aquest acte i, 
de mutu acord, formalitzen la present addenda subjecta als següents 
 
PACTES  
 
Primer. Objecte 
 
És objecte de la present addenda la pròrroga del conveni formalitzat en data 22 d’abril de 
2015 entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona per col·laborar en projectes de foment de la llengua catalana. 
 
Segon. Pròrroga del pacte Sisè del conveni  
 
La present addenda serà vigent des de l’1 de gener de 2016 fins al 30 d’abril de 2016, sens 
perjudici de les actuacions relatives a la justificació, que es podran presentar fins al 30 de 
juny de 2016. 
 
Tercer. Manteniment de la vigència de la resta de pactes 
 
La resta de pactes establerts en el conveni original de data 22 d’abril de 2015, que no han 
estat modificats pel pacte anterior de la present addenda, es mantenen tal i com foren 
expressats. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda de pròrroga del conveni de 
referència, per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data que s’assenyalen.” 

 
Segon. Notificar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
La presidenta dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Dura, 
qui diu: Voldríem demanar la data del Dictamen de la Junta de Govern que aprova la 
minuta de l’addenda i la quantitat a la qual ascendeix aquesta minuta. Gràcies. 
 
La secretària general, senyora Mahillo diu: La data de la signatura del conveni de 
col·laboració és el 22 d’abril de 2015. 
 
El director de serveis de secretaria, adjunt a la secretaria general, senyor 
Martínez-Alonso diu: La data del dictamen, que hi figura en el mateix, és el 13 
d’octubre de 2015. 
 
La secretària general, senyora Mahillo, completa la informació i diu: El conveni es 
prorroga des del dia 1 de gener de 2016 i fins el 30 d’abril de 2016 i no hi ha quantia, 
és a dir no genera despesa. 
 
El senyor Duran diu: En tot cas, no cal que em responguin ara. Jo demanava la data 
del Dictamen de la Junta de Govern. Gràcies. 
 
La presidenta senyora Conesa diu: La data del dictamen és 13 d’octubre de 2015.  
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Direcció de Relacions Internacionals  
 

6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la convalidació de la 
modificació del pressupost per socis executors de l’acció “Intercanvi de 
coneixements a favor d'un model de desenvolupament ecològic local (Cantó 
Cotacachi, Imbabura, Equador)” de l’entitat Xarxa de Consum Solidari, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 20142014512000573B, per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor 
d’entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), aprovada per acord de la 
Junta de Govern 337/14, de data 10 de juliol de 2014 (BOPB de 17 de juliol de 
2014).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 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 20142014512000575B (suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament) i 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit 
de la 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 
20142014512000573B, figurava l’acció “Intercanvi de coneixements a favor d'un model 
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de desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura, Equador)” de l’entitat 
Xarxa de Consum Solidari, la qual va rebre una subvenció per un import de 
QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 
(41.909,25). D’acord amb les Bases Generals comunes a les convocatòries aprovades 
en data 13 de febrer de 2014 mitjançant acord 41/14 de la Junta de Govern de la 
Corporació, el període d’execució de les activitats subvencionades s’establia entre l’1 
de gener de 2014 i el 30 de juny de 2015, i s’atorgava un termini de justificació final de 
tres mesos, és a dir, fins el 30 de setembre de 2015. 
 
En data 28 de maig de 2015 l’entitat Xarxa de Consum Solidari va presentar a la 
Diputació de Barcelona una sol·licitud de modificació del pressupost per socis 
executors de l’acció subvencionada, còpia de la qual s’acompanya al present acte, 
motivant-la en la necessitat d’incrementar la transferència a realitzar al soci local, 
UNORCAC. L’informe de data 11 de juny de 2015 que s’acompanya, elaborat per 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, considera justificada aquesta petició i 
confirma que els canvis proposats no afecten al rol inicialment previst de cadascun 
dels socis, ni afecten els objectius del projecte, ni tampoc afecten a la finalitat de la 
subvenció concedida, ni perjudiquen drets de tercers i respecten les condicions 
previstes en les bases reguladores generals i específiques en les quals s’emmarca la 
subvenció.  
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte 
es proposa convalidar la modificació del pressupost per socis executors de l’acció 
“Intercanvi de coneixements a favor d'un model de desenvolupament ecològic local 
(Cantó Cotacachi, Imbabura, Equador)” de l’entitat Xarxa de Consum Solidari, 
subvencionada en el marc de la Convocatòria 20142014512000573B, 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). 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú que permet a 
l’administració, excepcionalment, atorgar eficàcia retroactiva als actes quan 
produeixen efectes favorables a la persona interessada, sempre que els supòsits de 
fet necessaris existeixin ja en la data en la qual es retrotregui l’eficàcia de l’acte i 
aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres persones; i l’article 67 d’aquesta 
mateixa llei, que possibilita a l’administració convalidar els actes anul·lables, 
esmenant-ne els vicis que presentin, establint alhora que l’acte de validació produeix 
efecte des de la seva data, llevat del que es disposa per a la retroactivitat dels actes 
administratius. 
 
D’acord amb l’establert a l’article 28.1 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009) respecte 
de les modificacions de la resolució de concessió. 
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Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la 
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el 
procediment de gestió i justificació de subvencions. 
 
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 la Presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar la delegació a favor 
de la Junta de Govern de l’exercici de la competència objecte del present Dictamen, tal 
i com consta en el punt dispositiu Setè I.2.a) del Decret núm. 7675/15, de 3 de 
setembre, que deixa sense efecte l’anterior Decret sobre el nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, substituït íntegrament pel present Decret 
(BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- CONVALIDAR la modificació del pressupost per socis executors de l’acció 
“Intercanvi de coneixements a favor d'un model de desenvolupament ecològic local 
(Cantó Cotacachi, Imbabura, Equador)” de l’entitat Xarxa de Consum Solidari, 
subvencionada en el marc de la Convocatòria 20142014512000573B 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), de conformitat amb allò proposat a l’informe 
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 11 de juny de 2015, que 
s’acompanya. 
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Xarxa de Consum Solidari. 
 

7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la convalidació de la 
modificació del pressupost per socis executors del projecte “Suport al 
desenvolupament econòmic i social en el marc de la renovació urbana de 
Médiouna” de la Fundació Privada Utopia, subvencionat en el marc de la 
convocatòria 20142014512000575B, per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació 
de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament 
(2014), aprovada per acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10 de juliol de 
2014 (BOPB de 17 de juliol de 2014).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal 
següent: 
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I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 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 20142014512000575B (suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament) i 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit 
de la 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 20142014512000575B per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Suport al desenvolupament econòmic i social en el 
marc de la renovació urbana de Médiouna” de la Fundació Privada Utopia va rebre una 
subvenció per un import de QUARANTA-SET MIL CENT VINT (47.120) EUR. D’acord 
amb les Bases Generals comunes a les convocatòries aprovades en data 13 de febrer 
de 2014 mitjançant acord 41/14 de la Junta de Govern de la Corporació, el període 
d’execució de les activitats subvencionades s’establia entre l’1 de gener de 2014 i el 
30 de juny de 2015, i s’atorgava un termini de justificació final de tres mesos, és a dir, 
fins el 30 de setembre de 2015. Tanmateix, mitjançant resolució 6842/15 de la 
Presidència en funcions, de data 7 de juliol de 2015, es va aprovar la pròrroga de 
diverses accions subvencionades en el marc de la Convocatòria de subvencions 
20142014512000575B, entre les quals hi havia la pròrroga de tres mesos del termini 
d’execució del projecte “Suport al desenvolupament econòmic i social en el marc de la 
renovació urbana de Médiouna”, que havia estat sol·licitada per la Fundació Privada 
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Utopia. Per tant, el nou termini d’execució d’aquest projecte finalitzaria en data 30 de 
setembre de 2015, mantenint-se en tres mesos el termini de justificació, és a dir, fins el 
31 de desembre de 2015. Posteriorment, en data 31 de juliol de 2015, la Fundació 
Privada Utopia ha demanat una ampliació addicional de tres mesos del termini 
d’execució del projecte fins el 31 de desembre de 2015. Actualment s’està en procés 
de tramitació de l’aprovació d’aquesta pròrroga. 
 
En data 20 de maig de 2015, la Fundació Privada Utopia va presentar una 
comunicació a aquesta Corporació mitjançant la qual posava de manifest la necessitat 
de realitzar una modificació del pressupost per socis executors de l’acció 
subvencionada. Còpia d’aquesta comunicació s’acompanya al present acte. Segons 
l’informe de data 15 de juny de 2015 que s’acompanya elaborat per l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament, gestora de la subvenció, es constata la necessitat 
per part d’aquesta entitat de modificar el pressupost per socis executors de l’acció 
subvencionada, justificada en què la transferència inicialment prevista al soci local del 
Sud, l’Ajuntament de Médiouna, no es pot realitzar per raons administratives locals. 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament considera que els canvis previstos no 
afecten la valoració del partenariat, ni afecten els objectius de l’actuació, ni tampoc 
afecten a la finalitat de la subvenció concedida, ni perjudiquen drets de tercers i 
respecten les condicions previstes en les bases reguladores generals i específiques en 
les quals s’emmarca la subvenció.  
 
En conseqüència, tenint en compte l’anterior, mitjançant aquest acte es proposa 
aprovar la modificació del pressupost per socis executors del projecte “Suport al 
desenvolupament econòmic i social en el marc de la renovació urbana de Médiouna” 
de la Fundació Privada Utopia, subvencionat en el marc de la Convocatòria 
20142014512000575B 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). 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que permet a 
l’administració, excepcionalment, atorgar eficàcia retroactiva als actes quan 
produeixen efectes favorables a la persona interessada, sempre que els supòsits de 
fet necessaris existeixin ja en la data en la qual es retrotregui l’eficàcia de l’acte i 
aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres persones; i l’article 67 d’aquesta 
mateixa llei, que possibilita a l’administració convalidar els actes anul·lables, 
esmenant-ne els vicis que presentin, establint alhora que l’acte de validació produeix 
efecte des de la seva data, llevat del que es disposa per a la retroactivitat dels actes 
administratius. 
 
D’acord amb l’establert a l’article 28.1 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009) respecte 
de les modificacions de la resolució de concessió. 
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Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la 
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el 
procediment de gestió i justificació de subvencions. 
 
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 la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat setè I.2.a) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple 
dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 17 de setembre de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- CONVALIDAR la modificació del pressupost per socis executors del projecte 
“Suport al desenvolupament econòmic i social en el marc de la renovació urbana de 
Médiouna” de la Fundació Privada Utopia, subvencionat en el marc de la Convocatòria 
20142014512000575B  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), de conformitat 
amb allò proposat a l’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 
15 de juny de 2015, que s’acompanya.  
 
Segon.- NOTIFICAR els acords precedents a la Fundació Privada Utopia. 
 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, amb efectes 
1 de gener al 30 de juny de 2016, de mutu acord amb l’empresa UNIPOST, SAU, 
amb NIF A-62690953, la vigència del contracte relatiu a les prestacions dels 
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputar delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova el present Dictamen, 
que és del tenor literal següent: 
 
Vist que es va adjudicar definitivament la contractació relativa a les Prestacions dels 
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària per 
acord del Ple de data 25 de novembre de 2010, mitjançant procediment obert amb 
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pluralitat de criteris, a l’empresa UNIPOST, SAU (NIF A-62690953), pels preus unitaris 
oferts per tots els enviaments i per un import estimatiu quadriennal de 18.402.513,64 € 
més 3.308.984,36 € en concepte de 18% d’IVA, d’acord amb el desglossament que es 
relaciona tot seguit: 
 

 
I que es va formalitzar el corresponent contracte en data 13 de desembre de 2010, amb 
efectes d ‘1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2014.  
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van 
incrementar en un 2,6% a partir de l’1 de gener de 2012, per variació de l’IPC. 
 
Atès que des de l’1 de setembre de 2012 s’aplica als preus el 21% d’IVA, d’acord amb 
la modificació de la Llei 37/1992, de 28 de setembre, aprovada pel Reial Decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van 
incrementar en un 1,9% i en un 1,5% a partir de l’1 de gener de 2013 i de l’1 de gener de 
2014, respectivament, per variació de l’IPC. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 26 de juny de 
2014, es va aprovar l’ampliació d’1.192.814,85 € (21% IVA inclòs) en la quantitat 
imputada a l’aplicació pressupostària 932/22201 de 2014 de l’Organisme de Gestió 
Tributària.   
 
Atès que la clàusula 1.6) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix 
la contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en quatre anys, 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada màxima de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació, de data 18 de desembre 
de 2014, es va prorrogar, de mutu acord, l’esmentada contractació fins el 31 de 
desembre de 2015, pels següents preus unitaris: 
 

Producte Àmbit Tram de pes  Preus 
Carta Ordinària Local Fins 20g norm 0,1273 €
Carta Ordinària Local Fins 20g s/norm 0,1493 €
Carta Ordinària Local Fins 50 g 0,1713 €
Carta Ordinària Local Fins 100 g 0,3030 €
Carta Ordinària Local Fins 200g 0,4918 €

 Pressupost IVA 
exclòs 

IVA (18%) Total IVA inclòs 

ORGT 17.159.706,80 € 3.088.747,22 € 20.248.454,02 €
Diputació de Barcelona 1.223.539,68 € 220.237,14 € 1.443.776,82 €
Diputació de Barcelona 
 
(enviaments 
internacionals fora Unió 
Europea) 

19.267,16 € Exempt 
(Art. 21.1 de la Llei 
37/1992, de 28 de 

desembre, de l’Impost 
sobre el Valor Afegit) 

19.267,16 €

TOTAL 18.402.513,64 € 3.308.984,36 € 21.711.498,00 €
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Producte Àmbit Tram de pes  Preus 
Carta Ordinària Local Fins 350 g 0,8342 €
Carta Ordinària Local Fins 500 g 1,4402 €
Carta Ordinària Local Fins 1.000 g 1,6465 €
Carta Ordinària Local Fins 1.500 g 1,8529 €
Carta Ordinària Local Fins 2.000 g 1,9890 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g norm 0,1486 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g s/norm 0,1705 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 50 g 0,1967 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 100 g 0,3016 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 200g 0,4894 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 350 g 0,8304 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 500 g 1,4335 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.000 g 1,6389 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.500 g 1,8443 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 2.000 g 1,9798 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g norm 0,1756 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g s/norm 0,2014 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 50 g 0,2324 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 100 g 0,3564 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 200g 0,5785 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 350 g 0,9813 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 500 g 1,6941 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.000 g 1,9369 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.500 g 2,1796 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 2.000 g 2,3397 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g norm 0,6112 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 1,0219 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 50 g 1,2320 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 100 g 1,6427 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 200g 3,2950 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 350 g 6,0933 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 500 g 8,4809 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.000 g 9,9231 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.500 g 15,0708 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 2.000 g 17,2866 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 0,7449 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 1,3180 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 50 g 1,5854 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 100 g 2,6264 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 200g 5,2528 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 350 g 9,6461 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 500 g 16,5225 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 19,3877 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 31,9945 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 36,7698 €
Carta Certificada Local Fins 20g norm 1,0196 €
Carta Certificada Local Fins 20g s/norm 1,0673 €
Carta Certificada Local Fins 50 g 1,0779 €
Carta Certificada Local Fins 100 g 1,3667 €
Carta Certificada Local Fins 200g 1,5736 €
Carta Certificada Local Fins 350 g 1,9490 €
Carta Certificada Local Fins 500 g 2,6131 €
Carta Certificada Local Fins 1.000 g 2,8393 €
Carta Certificada Local Fins 1.500 g 3,0654 €
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Producte Àmbit Tram de pes  Preus 
Carta Certificada Local Fins 2.000 g 3,2146 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g norm 1,2453 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g s/norm 1,3003 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 50 g 1,3195 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 100 g 1,4413 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 200g 1,6596 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 350 g 2,0554 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 500 g 2,7558 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.000 g 2,9943 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.500 g 3,2328 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 2.000 g 3,3901 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g norm 1,6324 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g s/norm 1,6998 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 50 g 1,7161 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 100 g 1,8746 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 200g 2,1583 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 350 g 2,7793 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 500 g 3,5841 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.000 g 3,8943 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.500 g 4,2046 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 2.000 g 4,4092 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g norm 2,7506 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 3,1612 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 50 g 3,3714 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 100 g 3,7820 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 200g 5,4343 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 350 g 8,2326 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 500 g 10,6203 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.000 g 12,0624 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.500 g 17,2102 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 2.000 g 19,4259 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 2,8843 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 3,4573 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 50 g 3,7247 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 100 g 4,7657 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 200g 7,3922 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 350 g 11,7854 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 500 g 18,6618 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 21,5270 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 34,1338 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 38,9091 €
Justificant de recepció Carta 
Certificada Nacional Tots 0,2653 €
Justificant de recepció Carta 
Certificada Internacional (Europa) Tots 1,0792 €
Justificant de recepció Carta 
Certificada Internacional (Resta de països) Tots 1,0792 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g norm 2,2635 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g s/norm 2,3494 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 50 g 2,4258 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 100 g 2,5500 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 200g 2,9607 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 350 g 3,7056 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm 2,6742 €
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Producte Àmbit Tram de pes  Preus 
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 3,4573 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 50 g 3,6674 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 100 g 3,9539 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 200g 5,3101 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 350 g 8,2326 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 500 g 9,8371 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g 11,5276 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g 15,7680 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g 18,6523 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 3,0084 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 3,8202 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g 4,0590 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g 4,9186 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g 7,4017 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g 10,9354 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g 16,7613 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 19,9607 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 30,5619 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 37,2473 €
Justificant de recepció urgent Nacional Tots 0,6367 €
Justificant de recepció urgent Internacional Tots 1,1991 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g norm 3,7056 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g s/norm 3,8298 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 50 g 3,9921 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 100 g 4,1545 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 200g 4,4888 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 350 g 5,3101 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 500 g 5,7208 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.000 g 6,5899 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.500 g 6,7905 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 2.000 g 7,2011 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm 4,5270 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 5,2719 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 50 g 5,5202 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 100 g 5,8068 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 200g 7,1629 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 350 g 10,2096 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 500 g 11,6517 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g 13,8293 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g 18,9388 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g 21,2405 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 5,0141 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 5,5393 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g 6,0169 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g 7,0197 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g 9,4551 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g 13,2753 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g 19,1012 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 22,6826 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 36,4832 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 40,4467 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g norm 1,1238 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g s/norm 1,1423 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 50 g 1,1655 €
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Producte Àmbit Tram de pes  Preus 
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 100 g 1,4431 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 200g 1,6420 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 350 g 2,0029 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 500 g 2,6415 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.000 g 2,8591 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.500 g 3,0765 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 2.000 g 3,2200 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 20g norm 1,2336 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 20g s/norm 1,2557 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 50 g 1,2824 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 100 g 1,3888 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 200g 1,5796 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 350 g 1,9256 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 500 g 2,5378 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 1.000 g 2,7464 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 1.500 g 2,9549 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 2.000 g 3,0924 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 20g norm 1,7270 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 20g s/norm 1,7591 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 50 g 1,7976 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 100 g 1,9517 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 200g 2,2276 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 350 g 2,7282 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 500 g 3,6139 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 1.000 g 3,9155 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 1.500 g 4,2172 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 2.000 g 4,4162 €
Certificat Plus Local Fins 20g norm 1,4929 €
Certificat Plus Local Fins 50 g 1,5406 €
Certificat Plus Local Fins 100 g 1,8147 €
Certificat Plus Grans poblacions Fins 20g norm 1,7186 €
Certificat Plus Grans poblacions Fins 50 g 1,7735 €
Certificat Plus Grans poblacions Fins 100 g 1,8920 €
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 20g norm 2,1057 €
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 50 g 2,1731 €
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 100 g 2,3270 €
Reemborsament Nacional Tots 1,3371 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 1 kg 4,8612 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 2 kg 5,3483 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 5 kg 6,2174 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 10 kg 7,0388 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 15 kg 9,2641 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 20 kg 11,1933 €
Justificant de recepció paqueteria Nacional Tots 0,5730 €
Reemborsament paqueteria Nacional Tots 1,2034 €
Paqueteria Prioritària Internacional Per enviament 19,4832 €
Paqueteria Prioritària Internacional Per kg o fracció 2,2444 €
Llibres Local Fins 100 g 0,3266 €
Llibres Local Fins 200 gr 0,3811 €
Llibres Local Fins 300 g 0,4718 €
Llibres Local Fins 400 g 0,5081 €
Llibres Local Fins 500 g 0,5988 €
Llibres Local Fins 750 g 0,9345 €
Llibres Local Fins 1.000 g 1,1523 €
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Producte Àmbit Tram de pes  Preus 
Llibres Local Fins 1.500 g 1,2430 €
Llibres Local Fins 2.000 g 2,1322 €
Llibres Grans poblacions Fins 100 g 0,3232 €
Llibres Grans poblacions Fins 200 gr 0,3805 €
Llibres Grans poblacions Fins 300 g 0,4668 €
Llibres Grans poblacions Fins 400 g 0,5027 €
Llibres Grans poblacions Fins 500 g 0,5925 €
Llibres Grans poblacions Fins 750 g 0,9247 €
Llibres Grans poblacions Fins 1.000 g 1,1401 €
Llibres Grans poblacions Fins 1.500 g 1,2299 €
Llibres Grans poblacions Fins 2.000 g 2,1097 €
Llibres Resta de destinacions Fins 100 g 0,3438 €
Llibres Resta de destinacions Fins 200 gr 0,4011 €
Llibres Resta de destinacions Fins 300 g 0,4966 €
Llibres Resta de destinacions Fins 400 g 0,5348 €
Llibres Resta de destinacions Fins 500 g 0,6303 €
Llibres Resta de destinacions Fins 750 g 0,9837 €
Llibres Resta de destinacions Fins 1.000 g 1,2129 €
Llibres Resta de destinacions Fins 1.500 g 1,3084 €
Llibres Resta de destinacions Fins 2.000 g 2,2444 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 100 g 0,7640 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 200 gr 1,4708 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 300 g 2,4258 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 400 g 2,8079 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 500 g 3,0562 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 750 g 3,8871 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 1.000 g 4,4888 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 1.500 g 6,9719 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 2.000 g 7,7360 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 100 g 1,1079 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 200 gr 2,1680 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 300 g 3,6961 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 400 g 4,2787 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 500 g 4,7371 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 750 g 6,9719 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 7,7360 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 12,5590 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 14,0394 €
Publicacions periòdiques Local Fins 100 g 0,2265 €
Publicacions periòdiques Local Fins 200 gr 0,2518 €
Publicacions periòdiques Local Fins 300 g 0,3147 €
Publicacions periòdiques Local Fins 400 g 0,3336 €
Publicacions periòdiques Local Fins 500 g 0,3965 €
Publicacions periòdiques Local Fins 750 g 0,6231 €
Publicacions periòdiques Local Fins 1.000 g 0,7616 €
Publicacions periòdiques Local Fins 1.500 g 0,8245 €
Publicacions periòdiques Local Fins 2.000 g 1,4099 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 100 g 0,2263 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 200 gr 0,2514 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 300 g 0,3142 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 400 g 0,3330 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 500 g 0,3959 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 750 g 0,6221 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.000 g 0,7604 €
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Producte Àmbit Tram de pes  Preus 
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.500 g 0,8233 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 2.000 g 1,4077 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 100 g 0,2935 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 200 gr 0,3261 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 300 g 0,4076 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 400 g 0,4321 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 500 g 0,5136 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 750 g 0,8071 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.000 g 0,9865 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.500 g 1,0679 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 2.000 g 1,8262 €
Bustiatge sense destinatari Tots Fins 20g norm 0,0879 €
Bustiatge personalitzat Tots Fins 20g norm 0,1633 €
Recerca i tramesa d’originals 
custodiats Tots Tots 38,2024 €

 
Atès que el subdirector de Logística i la directora de Serveis d’Edificació i Logística, 
amb el vistiplau del president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, en funcions, en data 9 de juny de 2015 van signar una comunicació de 
nova pròrroga del contracte per un període de sis mesos i la van justificar tal com es 
transcriu a continuació: 
 
“La pròrroga es considera convenient atès que cal cobrir el servei mentre es tramita 
una nova contractació i donat que els preus per enviaments que es van obtenir al 
contracte continuen ajustats a mercat.” 

 
Atès que mitjançant ofici de data 7 d’octubre de 2015 el subdirector de Logística, amb el 
vistiplau de la directora de Serveis d’Edificació i Logística, ha remès l’escrit de 
conformitat del legal representant de l’empresa contractista a la pròrroga proposada, 
de data 9 de setembre d’enguany, i ha indicat que l’import estimatiu de la pròrroga, de 
3.500.000,00 € (IVA inclòs), s’haurà d’aplicar pressupostàriament de la següent 
manera: 
 

Diputació Import Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2016 150.000,00 € 20210 920 222 

 
Organisme de 

Gestió Tributària 
Import Orgànic Programa Econòmic 

Exercici 2016 3.350.000,00 € 1 932 222 
 
i que, per tant, s’ha de condicionar a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos de l’any 2016. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris es van actualitzar 
en un -0,3% a partir de l’1 de gener de 2015, per variació de l’IPC. 
 
Atès l’escrit de la Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària al que s’acompanya faig 
constar de l’Interventor delegat de l’ORGT, pel qual es sol·licita la pròrroga del 
contracte, pel període, import i aplicació pressupostària indicats pel subdirector de 
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Logística, tot indicant que l’import està condicionat a l’aprovació del pressupost de 
l’exercici de 2016 per part del Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que els preus unitaris del contracte podran ser actualitzats d’acord amb l’establert 
a la clàusula 1.23) del PCAP que regeix la contractació. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I.1.c) de 
l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 
2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la 
Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- PRORROGAR, amb efectes d’1 de gener a 30 de juny de 2016, de mutu 
acord amb l’empresa UNIPOST SAU (NIF A-62690953), la vigència del contracte 
formalitzat en data 13 de desembre de 2010, relatiu a les Prestacions dels serveis 
postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributaria pels següents 
preus unitaris, IVA exclòs, més 21% d’IVA per tots els enviaments, amb l’excepció dels 
enviaments internacionals fora de la Unió Europea que estan exempts d’IVA: 
 

Producte Àmbit Tram de pes Preus
Carta Ordinària Local Fins 20g norm 0,1270 €
Carta Ordinària Local Fins 20g s/norm 0,1489 €
Carta Ordinària Local Fins 50 g 0,1708 €
Carta Ordinària Local Fins 100 g 0,3021 €
Carta Ordinària Local Fins 200g 0,4903 €
Carta Ordinària Local Fins 350 g 0,8317 €
Carta Ordinària Local Fins 500 g 1,4358 €
Carta Ordinària Local Fins 1.000 g 1,6416 €
Carta Ordinària Local Fins 1.500 g 1,8474 €
Carta Ordinària Local Fins 2.000 g 1,9830 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g norm 0,1481 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 20g s/norm 0,1699 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 50 g 0,1960 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 100 g 0,3007 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 200g 0,4879 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 350 g 0,8279 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 500 g 1,4292 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.000 g 1,6340 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 1.500 g 1,8387 €
Carta Ordinària Grans poblacions Fins 2.000 g 1,9739 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g norm 0,1751 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 20g s/norm 0,2008 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 50 g 0,2317 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 100 g 0,3553 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 200g 0,5767 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 350 g 0,9784 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 500 g 1,6891 €
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Producte Àmbit Tram de pes Preus
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.000 g 1,9310 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 1.500 g 2,1730 €
Carta Ordinària Resta de destinacions Fins 2.000 g 2,3328 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g norm 0,6094 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 1,0188 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 50 g 1,2283 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 100 g 1,6378 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 200g 3,2851 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 350 g 6,0750 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 500 g 8,4555 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.000 g 9,8933 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 1.500 g 15,0256 €
Carta Ordinària Internacional (Europa) Fins 2.000 g 17,2347 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 0,7427 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 1,3140 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 50 g 1,5806 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 100 g 2,6185 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 200g 5,2371 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 350 g 9,6172 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 500 g 16,4729 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 19,3295 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 31,8985 €
Carta Ordinària Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 36,6595 €
Carta Certificada Local Fins 20g norm 1,0165 €
Carta Certificada Local Fins 20g s/norm 1,0641 €
Carta Certificada Local Fins 50 g 1,0747 €
Carta Certificada Local Fins 100 g 1,3626 €
Carta Certificada Local Fins 200g 1,5689 €
Carta Certificada Local Fins 350 g 1,9431 €
Carta Certificada Local Fins 500 g 2,6053 €
Carta Certificada Local Fins 1.000 g 2,8308 €
Carta Certificada Local Fins 1.500 g 3,0562 €
Carta Certificada Local Fins 2.000 g 3,2050 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g norm 1,2416 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 20g s/norm 1,2964 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 50 g 1,3155 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 100 g 1,4370 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 200g 1,6546 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 350 g 2,0492 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 500 g 2,7475 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.000 g 2,9853 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 1.500 g 3,2231 €
Carta Certificada Grans poblacions Fins 2.000 g 3,3800 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g norm 1,6275 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 20g s/norm 1,6947 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 50 g 1,7110 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 100 g 1,8689 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 200g 2,1519 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 350 g 2,7710 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 500 g 3,5734 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.000 g 3,8826 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 1.500 g 4,1920 €
Carta Certificada Resta de destinacions Fins 2.000 g 4,3960 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g norm 2,7423 €
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Producte Àmbit Tram de pes Preus
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 3,1518 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 50 g 3,3612 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 100 g 3,7707 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 200g 5,4180 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 350 g 8,2079 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 500 g 10,5884 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.000 g 12,0262 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 1.500 g 17,1585 €
Carta Certificada Internacional (Europa) Fins 2.000 g 19,3676 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 2,8756 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 3,4469 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 50 g 3,7136 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 100 g 4,7514 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 200g 7,3700 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 350 g 11,7501 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 500 g 18,6059 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 21,4624 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 34,0314 €
Carta Certificada Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 38,7924 €
Justificant de recepció Carta 
Certificada Nacional Tots 0,2645 €
Justificant de recepció Carta 
Certificada Internacional (Europa) Tots 1,0760 €
Justificant de recepció Carta 
Certificada Internacional (Resta de països) Tots 1,0760 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g norm 2,2567 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 20g s/norm 2,3424 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 50 g 2,4186 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 100 g 2,5424 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 200g 2,9518 €
Carta Ordinària urgent Nacional Fins 350 g 3,6945 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm 2,6661 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 3,4469 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 50 g 3,6564 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 100 g 3,9421 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 200g 5,2942 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 350 g 8,2079 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 500 g 9,8076 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g 11,4930 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g 15,7207 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g 18,5963 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 2,9994 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 3,8088 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g 4,0468 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g 4,9038 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g 7,3700 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g 10,9026 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g 16,7110 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 19,9008 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 30,4702 €
Carta Ordinària urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 37,1356 €
Justificant de recepció urgent Nacional Tots 0,6348 €
Justificant de recepció urgent Internacional Tots 1,1955 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g norm 3,6945 €
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Carta Certificada Urgent Nacional Fins 20g s/norm 3,8183 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 50 g 3,9802 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 100 g 4,1420 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 200g 4,4753 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 350 g 5,2942 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 500 g 5,7036 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.000 g 6,5701 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 1.500 g 6,7701 €
Carta Certificada Urgent Nacional Fins 2.000 g 7,1795 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g norm 4,5134 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 20g s/norm 5,2561 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 50 g 5,5037 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 100 g 5,7893 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 200g 7,1415 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 350 g 10,1789 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 500 g 11,6188 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.000 g 13,7878 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 1.500 g 18,8820 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Europa) Fins 2.000 g 21,1768 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g norm 4,9990 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 20g s/norm 5,5227 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 50 g 5,9988 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 100 g 6,9986 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 200g 9,4267 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 350 g 13,2355 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 500 g 19,0439 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 22,6146 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 36,3738 €
Carta Certificada Urgent Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 40,3254 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g norm 1,1204 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 20g s/norm 1,1389 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 50 g 1,1620 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 100 g 1,4388 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 200g 1,6371 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 350 g 1,9970 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 500 g 2,6336 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.000 g 2,8504 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 1.500 g 3,0673 €
Notificació Administrativa amb JR Local Fins 2.000 g 3,2104 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 20g norm 1,2298 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 20g s/norm 1,2519 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 50 g 1,2785 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 100 g 1,3847 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 200g 1,5748 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 350 g 1,9198 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 500 g 2,5302 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 1.000 g 2,7381 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 1.500 g 2,9460 €
Notificació Administrativa amb JR Grans poblacions Fins 2.000 g 3,0831 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 20g norm 1,7219 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 20g s/norm 1,7538 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 50 g 1,7922 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 100 g 1,9459 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 200g 2,2209 €
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Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 350 g 2,7200 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 500 g 3,6031 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 1.000 g 3,9038 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 1.500 g 4,2045 €
Notificació Administrativa amb JR Resta de destinacions Fins 2.000 g 4,4029 €
Certificat Plus Local Fins 20g norm 1,4884 €
Certificat Plus Local Fins 50 g 1,5360 €
Certificat Plus Local Fins 100 g 1,8093 €
Certificat Plus Grans poblacions Fins 20g norm 1,7134 €
Certificat Plus Grans poblacions Fins 50 g 1,7682 €
Certificat Plus Grans poblacions Fins 100 g 1,8864 €
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 20g norm 2,0994 €
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 50 g 2,1666 €
Certificat Plus Resta de destinacions Fins 100 g 2,3200 €
Reemborsament Nacional Tots 1,3331 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 1 kg 4,8467 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 2 kg 5,3323 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 5 kg 6,1988 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 10 kg 7,0177 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 15 kg 9,2363 €
Paqueteria Certificada Nacional Fins 20 kg 11,1597 €
Justificant de recepció paqueteria Nacional Tots 0,5713 €
Reemborsament paqueteria Nacional Tots 1,1998 €
Paqueteria Prioritària Internacional Per enviament 19,4247 €
Paqueteria Prioritària Internacional Per kg o fracció 2,2377 €
Llibres Local Fins 100 g 0,3257 €
Llibres Local Fins 200 gr 0,3799 €
Llibres Local Fins 300 g 0,4704 €
Llibres Local Fins 400 g 0,5066 €
Llibres Local Fins 500 g 0,5970 €
Llibres Local Fins 750 g 0,9318 €
Llibres Local Fins 1.000 g 1,1489 €
Llibres Local Fins 1.500 g 1,2393 €
Llibres Local Fins 2.000 g 2,1258 €
Llibres Grans poblacions Fins 100 g 0,3223 €
Llibres Grans poblacions Fins 200 gr 0,3794 €
Llibres Grans poblacions Fins 300 g 0,4654 €
Llibres Grans poblacions Fins 400 g 0,5013 €
Llibres Grans poblacions Fins 500 g 0,5908 €
Llibres Grans poblacions Fins 750 g 0,9219 €
Llibres Grans poblacions Fins 1.000 g 1,1367 €
Llibres Grans poblacions Fins 1.500 g 1,2262 €
Llibres Grans poblacions Fins 2.000 g 2,1034 €
Llibres Resta de destinacions Fins 100 g 0,3428 €
Llibres Resta de destinacions Fins 200 gr 0,3999 €
Llibres Resta de destinacions Fins 300 g 0,4951 €
Llibres Resta de destinacions Fins 400 g 0,5332 €
Llibres Resta de destinacions Fins 500 g 0,6284 €
Llibres Resta de destinacions Fins 750 g 0,9808 €
Llibres Resta de destinacions Fins 1.000 g 1,2093 €
Llibres Resta de destinacions Fins 1.500 g 1,3045 €
Llibres Resta de destinacions Fins 2.000 g 2,2377 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 100 g 0,7618 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 200 gr 1,4664 €
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Llibres Internacional (Europa) Fins 300 g 2,4186 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 400 g 2,7994 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 500 g 3,0470 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 750 g 3,8754 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 1.000 g 4,4753 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 1.500 g 6,9510 €
Llibres Internacional (Europa) Fins 2.000 g 7,7128 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 100 g 1,1045 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 200 gr 2,1615 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 300 g 3,6850 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 400 g 4,2658 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 500 g 4,7229 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 750 g 6,9510 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.000 g 7,7128 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 1.500 g 12,5213 €
Llibres Internacional (Resta de països) Fins 2.000 g 13,9972 €
Publicacions periòdiques Local Fins 100 g 0,2259 €
Publicacions periòdiques Local Fins 200 gr 0,2510 €
Publicacions periòdiques Local Fins 300 g 0,3138 €
Publicacions periòdiques Local Fins 400 g 0,3326 €
Publicacions periòdiques Local Fins 500 g 0,3954 €
Publicacions periòdiques Local Fins 750 g 0,6213 €
Publicacions periòdiques Local Fins 1.000 g 0,7593 €
Publicacions periòdiques Local Fins 1.500 g 0,8221 €
Publicacions periòdiques Local Fins 2.000 g 1,4056 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 100 g 0,2256 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 200 gr 0,2506 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 300 g 0,3133 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 400 g 0,3320 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 500 g 0,3947 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 750 g 0,6203 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.000 g 0,7582 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 1.500 g 0,8208 €
Publicacions periòdiques Grans poblacions Fins 2.000 g 1,4034 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 100 g 0,2926 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 200 gr 0,3251 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 300 g 0,4064 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 400 g 0,4321 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 500 g 0,5121 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 750 g 0,8047 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.000 g 0,9835 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 1.500 g 1,0648 €
Publicacions periòdiques Resta de destinacions Fins 2.000 g 1,8207 €
Bustiatge sense destinatari Tots Fins 20g norm 0,0876 €
Bustiatge personalitzat Tots Fins 20g norm 0,1628 €
Recerca i tramesa d’originals 
custodiats Tots Tots 38,0877 €
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i amb el desglossament que es relaciona tot seguit: 
 

 Import 
Diputació 150.000,00 € 
Organisme de Gestió 
Tributària 

3.350.000, 00 € 

 
d’acord amb l’ofici del subdirector de Logística, de data 7 d’octubre de 2015, la 
comunicació de la Gerent de l’Organisme de Gestió Tributària i l’escrit de consentiment 
del legal representant de l’empresa contractista de 9 de setembre d’enguany, i de 
conformitat amb la clàusula 1.6) del PCAP que regeix la contractació. 
 
Segon.- APROVAR I DISPOSAR la despesa generada per la pròrroga corresponent a 
la Diputació, de 150.000,00 € (21% IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20210/920/222 de 2016, tot condicionant-la a l’existència de crèdit en el 
corresponent exercici pressupostari i tenint en compte que els preus unitaris del 
contracte podran ser actualitzats de conformitat amb la clàusula 1.23) del PCAP que 
regeix la contractació. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa contractista, amb domicili social 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), carrer Pablo Iglesias, núm. 16-20, Polígon 
Industrial Gran Via Sud (08908), per al seu coneixement i efectes. 
 
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula president del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, qui diu:  Aquest contracte era del 25 de novembre de 2010, per 
quatre anys i, en principi, havia d’acabar el dia 31 de desembre de 2014. Sabem que 
es pot ampliar fins el 31 de desembre de 2016 i aquesta pròrroga afecta fins el 30 de 
juny de 2016. La pregunta és: quan es tramitarà la nova contractació?  
 
La senyora Conesa diu: No sé si estem en disposició de respondre o li explicarà 
quan es farà la convocatòria en la Comissió Informativa el diputat que porta la 
contractació. Entenc que estem en període de pròrroga. 
 
La secretària general, senyora Mahillo diu: Els serveis tècnics hi estan treballant.  

 
El diputat delegat d’Hisenda, recursos humans, processos i societat de la 
informació, senyor Garcia Cañizares, diu: No sabem la data exacta però li podem 
dir que estem treballant en aquesta qüestió. 

 
La presidenta, senyora Conesa, diu: Quan tinguem la data exacta li direm. Quan es 
fan pròrrogues d’aquestes característiques, està clar que els serveis tècnics hi estan 
treballant i sempre Secretaria ens adverteix que no podem estar en una situació de 
prorrogar indefinidament un contracte. Per tant, crec que la pregunta és pertinent però, 
en qualsevol cas, serà informat de quan podríem treure la licitació, en la qual tots 
estem interessats.  
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Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
9. SANT QUIRZE DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, concedir una subvenció per import de 26.293,68 EUR (vint-i-sis 
mil dos-cents noranta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès, 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 d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, 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 
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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 Sant Quirze del Vallès presentà en data 18 de setembre de 2015 una 
sol·licitud d'un préstec de 323.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que 
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 323.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència 
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,485 %; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 323.000,00 EUR amb una subvenció d’import de 
26.293,68 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import 
de préstec subvencionable. 
 
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, 
de data 24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta 
de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30 de juliol de 
2015. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de vint-i-sis mil dos-cents noranta-tres euros amb 
seixanta-vuit cèntims (26.293,68 EUR) a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 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 18 de setembre 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 Sant Quirze del Vallès, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
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Caixa de Crèdit 
 
10. CORBERA DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 173.814,48 EUR (cent 
setanta-tres mil vuit-cents catorze euros amb quaranta-vuit cèntims, per a 
finançar l’actuació local “Inversions 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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 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 Corbera de Llobregat, 
presentada en data 9/10/2015 per finançar la inversió “Inversions 2015” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè 
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de 
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Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30/7/2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 
 

Ens local:  Ajuntament de Corbera de Llobregat  
Actuació:  Inversions 2015 
Import crèdit:  173.814,48 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,89% 
Interessos implícits estimats  8,213,87 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 81/2015 
 
* 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 d’1/10/2015 (B.O.E. núm. 237, de 3/10/2015) 

 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-tres mil vuit-cents 
catorze euros amb quaranta-vuit 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. 
 
11. MONTORNÈS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 EUR (cent 
setanta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Centres educatius i 
esportius”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, aprova el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la 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 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 Montornès del Vallès, 
presentada en data 1/10/2015 per finançar la inversió “Centres educatius i esportius” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè 
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de 
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30/7/2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Montornès del Vallès  
Actuació:  Centres educatius i esportius 
Import crèdit:  175.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,89% 
Interessos implícits estimats 8.269,90 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 76/2015 
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* 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 d’1/10/2015 (B.O.E. núm. 237, de 3/10/2015) 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 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. 
 
12. PUIG-REIG. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 74.000,00 EUR (setanta-quatre mil 
euros), per a finançar l’actuació local “Espais cicle formatiu alimentari”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació, 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 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 Puig-reig, presentada en 
data 8/10/2015 per finançar la inversió “Espais cicle formatiu alimentari” i que aquesta 
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compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè 
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de 
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30/7/2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Puig-reig  
Actuació:  Espais cicle formatiu alimentari 
Import crèdit:  74.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,89% 
Interessos implícits estimats  3.496,99 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 78/2015 
 
* 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 d’1/10/2015 (B.O.E. núm. 237, de 3/10/2015)

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-quatre 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. 
 
13. SANT ANDREU DE LA BARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 30.000,00 EUR 
(trenta mil euros), per a finançar l’actuació local “Enderroc nau Vilardell”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la 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 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 Sant Andreu de la Barca, 
presentada en data 6/10/2015 per finançar la inversió “Enderroc nau Vilardell” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè 
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de 
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30/7/2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  
Actuació:  Enderroc nau Vilardell 
Import crèdit:  30.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,89% 
Interessos implícits estimats 1.417,70 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 80/2015 
 
* 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 d’1/10/2015 (B.O.E. núm. 237, de 3/10/2015)

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta 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. 
 
14. SANT ANDREU DE LA BARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000,00 EUR 
(trenta-cinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Col·lector Bonaventura 
Pedemonte”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, 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). 
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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 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 Sant Andreu de la Barca, 
presentada en data 6/10/2015 per finançar la inversió “Col·lector Bonaventura 
Pedemonte” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè 
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de 
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30/7/2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  
Actuació:  Col·lector Bonaventura Pedemonte 
Import crèdit:  35,000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,89% 
Interessos implícits estimats 1.653,98 euros 
Anualitats:  10
Referència: 79/2015 
 
* 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 d’1/10/2015 (B.O.E. núm. 237, de 3/10/2015) 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-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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15. SANT QUINTÍ DE MEDIONA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 138.966,69 EUR (cent 
trenta-vuit mil nou-cents seixanta-sis euros amb seixanta-nou cèntims), per a 
finançar l’actuació local “Conservació les Deus”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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 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 Sant Quintí de Mediona, 
presentada en data 14/9/2015 per finançar la inversió “Conservació les Deus” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè 
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de 
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30/7/2015). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Quintí de Mediona  
Actuació:  Conservació les Deus 
Import crèdit:  138.966,69 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,89% 
Interessos implícits estimats 6.567,09 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 67/2015 
 
* 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 d’1/10/2015 (B.O.E. núm. 237, de 3/10/2015)

 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta-vuit mil nou-cents 
seixanta-sis euros amb seixanta-nou 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. 
 
16. SANT QUINTÍ DE MEDIONA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 36.033,31 EUR (trenta-
sis mil trenta-tres euros amb trenta-un cèntims), per a finançar l’actuació local 
“Inversions diverses 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova el present Dictamen, 
que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la 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 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 Sant Quintí de Mediona, 
presentada en data 14/9/2015 per finançar la inversió “Inversions diverses 2015” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè 
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de 
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30/7/2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Quintí de Mediona  
Actuació:  Inversions diverses 2015 
Import crèdit:  36.033,31 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,89% 
Interessos implícits estimats 1.702,81 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 66/2015 
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* 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 d’1/10/2015 (B.O.E. núm. 237, de 3/10/2015) 

 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-sis mil trenta-tres euros amb 
trenta-un 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. 
 
17. TORRE DE CLARAMUNT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000,00 EUR (cent 
cinquanta mil euros), per a finançar l’actuació local “Urbanisme i zones 
esportives”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, 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 quals es determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

60 
 

Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, 
presentada en data 2/10/2015 per finançar la inversió “Urbanisme i zones esportives” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 

La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè 
I.2.c del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7460/15, de data 
24 de juliol de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret del Junta de 
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 30/7/2015). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a 
la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de la Torre de Claramunt  
Actuació:  Urbanisme i zones esportives 
Import crèdit:  150.000 euros 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,89% 
Interessos implícits estimats  7.089,48 euros 
Anualitats:  10 
Referència: 77/2015 
 
* 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 d’1/10/2015 (B.O.E. núm. 237, de 3/10/2015) 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil euros amb 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. 
 
FEDER 
 
18. CASTELLGALÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, acceptar la renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament de 
Castellgalí, per un import de 17.453,13 euros, del Conveni de la línia de préstecs-
pont amb beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER, “Viure al 
Poble i Viure al Poble Més”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una 
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona 
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al 
Poble Més”.  
 
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a 
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La 
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i 
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la 
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de 
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu 
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals. 
 
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part 
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals 
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha 
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats  per tal d’afavorir una 
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada, 
impossibilitant la seva execució.  
 
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i 
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del 
Programa de Suport al Finançament. 
 
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de 
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en 
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa 
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui 
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus. 
 
Les esmentades condicions de Pla de Suport van ser modificades per acord del Ple de 
data 29 de novembre de 2012 i publicat al BOPB de data 17 de desembre de 2012, en 
el sentit, d’afegir un nou apartat 7è. amb el redactat següent:  
 

“7. Renúncia: Els supòsits de renúncia són els següents: 
 

a) Quan els ens beneficiaris hagin percebut els pagaments de la Generalitat 
(subvenció del Programa Operatiu FEDER) de la despesa elegible i aquests 
superin als crèdits concertats dins de la línia de préstecs-pont, en qualsevol 
moment de la vigència del programa. 

b) Quan existeixin baixes entre el pressupost Annex II del Programa i 
l’execució final del projecte, en cas que l’import de la línia de préstecs-pont 
sigui igual al del Annex II-pressupost. 
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En aquests supòsits, l’ens local haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona la 
renúncia de la línia de préstecs-pont, en el cas a), per la diferència entre els 
cobraments de la Generalitat i els crèdits concertats fins el moment; i en el cas b) 
per la diferència de l’esmentada baixa.” 

   
L'Ajuntament de Castellgalí signà en data 19 d’octubre de 2012 el conveni d'una línia 
de préstecs-pont de 325.397,60 Euros per finançar despesa elegible. 
 
L’import de la línia de crèdit es va concedir en funció de l’import determinat sobre el 
cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament lo al i urbà) 
mitjançant el programa Viure al Poble de l’operació “Castellgalí XXI: Identitat i espai 
públic” amb una despesa elegible de 650.795,20 i una subvenció de 325.397,60 
Euros” 
 
Aquesta despesa elegible inicial, i la subvenció implícita, s’ha modificat dos cops a la 
baixa: 
 

1.-La resolució de data 23 de desembre de 2013 de la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya va acceptar la modificació del pressupost aprovat 
amb una nova despesa elegible de 648.658,40 Euros i una subvenció de 
324.329,20 Euros. 
 
2.-L’Ajuntament de Castellgalí ha procedit a sol·licitar a la mateixa Direcció 
General una nova modificació amb una nova despesa elegible de 615.924,95 
Euros i una subvenció de 307.962,47 Euros. 

 
Aquestes baixes creen una diferència de 17.435,13 Euros, entre l’import inicialment 
concedit i el final; concretament és la diferència entre la subvenció de 325.397,60 
Euros, euros amb una despesa elegible de 650.795,20 Euros, i la subvenció de 
307.962,47 Euros, amb una nova despesa elegible de 615.924,95 Euros  
 
En data 27 de juliol de 2015, l’ajuntament de Castellgalí ha aprovat per Ple l’acord de 
RENÚNCIA PARCIAL a sol·licitar els préstecs d’import 17.435,13 Euros a la Diputació 
de Barcelona, corresponent a baixes dels imports de licitació de les diferents 
actuacions esmentades, en el marc de la línia de préstecs-pont per fer front al 
pagament de la despesa elegible subvencionada pel programa operatiu FEDER “Viure 
al poble” i “Viure al poble més”. 
 
En les condicions del Pla de Suport s’estableix que serà la Junta de Govern l’òrgan 
competent per resoldre l’atorgament d’un import màxim com a línia de préstec-pont per 
a cada ens locals que compleixi els requisits establerts i, per tant, serà aquest mateix 
òrgan qui resoldrà les peticions de renúncia.  
 
Vist l’acord Sisè, apartat 1.4.b) en relació amb l’acord Tercer, apartat I.2) del Decret de 
la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7471/15, de data 29 de juliol de 
2015, sobre el nomenament de les presidències delegades d’àrees, de comissions 
informatives i de seguiment, de diputades i diputats delegats, diputades i diputats 
adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència 
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(publicat al BOPB de 3 d’agost  de 2015), l’òrgan competent per formular la present 
proposta serà el Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació. 
 
En conseqüència, en virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 
 A C O R D S 
 
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de l’ajuntament de Castellgalí de disposar de l’import 
de 17.435,13 euros de la línia de préstecs-pont, comunicada mitjançant certificat del 
Secretari municipal de data 29 de juliol de 2015 amb registre d’entrada de 15 de 
setembre de 2015. 
 
Segon.- RETORNAR a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82125 l’import de 
17.435,13 euros pel que fa a l’anualitat 2015. 
 
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’ajuntament de Castellgalí. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar un 
conjunt de béns mobles i informàtics com a efectes no utilitzables, donar-los de 
baixa de l’inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona i autoritzar la 
seva cessió gratuïta a favor de diferents ajuntaments i entitat.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputar delegat de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova el present Dictamen, que és 
del tenor literal següent: 
 
La Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius i l’Oficina de Patrimoni Cultural d’aquesta Corporació, han 
comunicat a aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de tramitar 
l’expedient administratiu oportú per a la cessió de béns mobles i informàtics a diferents 
Entitats i Ajuntaments.  
 
Atès que les diferents Entitats i Ajuntaments, han sol·licitat a la Diputació de Barcelona 
la cessió de béns mobles i informàtics.  
 
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 5              
d’octubre de 2015, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la 
Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques 
tècniques, i al seu grau d’obsolescència.  
 
Atès que les Entitats i Ajuntaments, s’han mostrat interessats en els esmentats béns, 
per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en el 
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registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per 
a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la 
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).  
 
Vistos la Memòria i l’Informe  jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
dates 1 i 2 d’octubre de 2015.  
 
Vist l’apartat setè I, subapartat 1.d del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 17 de setembre 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.- DECLARAR els béns mobles i informàtics relacionats a l’annex, que seran 
cedits a diferents Entitats i  Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels 
criteris per a la cessió de béns mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996), amb el següent 
resum: 
 

- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès: Material exposició"I+D Ibers + 
desenvolupament” 

- Ajuntament de Manresa: 3 taulells-mostrador 
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: Material exposició"I+D Ibers + 

desenvolupament” 
- Ajuntament de Torrelavit: 4 ordinadors 
- Parròquia de Sant Cristòfol de Súria: 2 ordinadors 

 
Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial i la seva comptabilització. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns a les Entitats i 
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que 
s’acompanya. 
 
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de les Entitats i Ajuntaments, que hauran de ser notificats a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a les Entitats i Ajuntaments per al seu 
coneixement i efectes. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

Permisos d’obres 
 
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar: d’una banda una autorització de tala 
d’arbres, d’enderroc parcial de mur, d’obres de manteniment d’accés existent i 
d’instal·lació de conducció en paral·lelisme per enllumenat i, d’altra, la 
denegació d’aparcament en el domini públic de la carretera i de pintat de pas de 
vianants, a la carretera BV-3101, a favor de l’Ajuntament de Cardona, en 
resolució de l’expedient núm. 2015/2548.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer 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 de l’Ajuntament de Cardona de data 6 de març de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BV-310, tram urbà, al terme 
municipal de Cardona (expedient núm. 2015/2548) les obres següents: 
 

 Tala d'arbres, del PK 0+585 al PK 0+605, marge esquerre. 
 Aparcament en el domini públic de la carretera, del PK 0+585 al PK 0+605, 

marge esquerre. 
 Pintat de pas de vianants, al PK 0+595, marge esquerre. 
 Enderroc parcial de mur, del PK 0+585 al PK 0+605, marge esquerre. 
 Obres de manteniment d'accés existent, del PK 0+585 al PK 0+605, marge 

esquerre. 
 Instal·lació de conducció en paral·lelisme per enllumenat, del PK 0+585 al PK 

0+605, ambdós marges. 
 
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 
23/04/2015, notificat en forma en data 30/04/2015, es va requerir l'interessat a fi que 
esmenés la sol·licitud. 
 
En data 17/04/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida. 
 
En data 27/05/2015 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 Cardona en data 6 de març de 2015  
s’informa FAVORABLEMENT l'atorgament de l'autorització sol·licitada de les 
actuacions següents d’acord amb el que disposen els articles 168 i 169 del 
Reglament general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 
293/2003, de 18 de novembre, amb les següents condicions: 
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 Tala d'arbres.  
 Enderroc parcial de mur. 
 Obres de manteniment d'accés existent. 
 Instal·lació de conducció en paral·lelisme per enllumenat. 

 
Tala d’arbres 
 
- 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. 
 
Obres d'urbanització 

 
- 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. 
 

- 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.  
 

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

 
Enderroc de mur 

 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre de 

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

- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat. 

 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
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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. 
 

- La continuïtat de les aigües de la cuneta de la carretera per l’embocadura de l’accés 
es realitzarà mitjançant un gual. 
 

- S’instal·larà un senyal de stop a la sortida de l’accés. 
 

Instal·lació de conducció en paral·lelisme 
 

- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 
 

- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera. 
 

- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per tal 
d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 

- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny quedi 
restituït a la seva situació original. 
 

- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 

- En trams de sòl classificat com a urbà, els paral·lelismes de serveis podran anar per 
domini públic, preferentment en el metre més exterior respecte de la calçada de la 
carretera i sempre per sota de vorera o zona convenientment pavimentada i 
protegida per tal de no destorbar les tasques de conservació i explotació de la via. 

 
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. 
 

- 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. 
 

“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Cardona en data 6 de març de 2015  
s’informa DESFAVORABLEMENT l'atorgament de l'autorització sol·licitada a les 
actuacions següents: 
 

 Aparcament en el domini públic de la carretera. 
 Pintat de pas de vianants. 
 

En ambdós casos no es compleixen les distàncies de visibilitat necessàries per 
garantir la seguretat dels usuaris del pas de vianants i dels accessos a l’aparcament, 
segons Norma 3.1-IC.” 
 
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. 
 
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.” 
 
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 l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, 
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació 
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2015). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Cardona, autorització per a 
realitzar, a la carretera BV-310, tram urbà, al terme municipal de Cardona (expedient 
núm. 2015/2548) les obres següents: 
 

 Tala d'arbres, del PK 0+585 al PK 0+605, marge esquerre. 
 Aparcament en el domini públic de la carretera, del PK 0+585 al PK 0+605, 

marge esquerre. 
 Pintat de pas de vianants, al PK 0+595, marge esquerre. 
 Enderroc parcial de mur, del PK 0+585 al PK 0+605, marge esquerre. 
 Obres de manteniment d'accés existent, del PK 0+585 al PK 0+605, marge 

esquerre. 
 Instal·lació de conducció en paral·lelisme per enllumenat, del PK 0+585 al PK 

0+605, ambdós marges. 
 

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització de pintat de pas de vianants i 
d’aparcament en el domini públic de la carretera, sol·licitada per l’Ajuntament de 
Cardona (expedient número 2015/2548). 
 
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Cardona, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cardona (08261), Plaça de la Fira, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
21. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Servei Català de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2015/5962.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
En data 10/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Servei Català de Trànsit de data 03 de juliol de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’instal·lació de senyals complementaris 
d'avís de radar a les següents carreteres: 
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 BV-1248, al PK 6+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Terrassa. 

 BV-1462, al PK 4+840, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Barcelona. 
 BV-1433, al PK 0+310, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 

l’Ametlla del Vallès. 
 
En data 06/10/2015 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 Servei Català de Trànsit  en data 03 de juliol de 2015 
i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents 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 senyalització de radar s’instal·larà fora del voral i cuneta de la carretera. Serà a 

càrrec del peticionari, la conservació i manteniment de la mateixa, i la restitució en 
cas necessari.  

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir les senyals autoritzades en perfecte 

estat de conservació, així com a retirar-les si cessés el control de velocitat del tram. 
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); 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. 
 
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 l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, 
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació 
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Servei Català de Trànsit, autorització per a la 
realització d’instal·lació de senyals complementaris d'avís de radar a les següents 
carreteres: 
 

 BV-1248, al PK 6+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Terrassa. 
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 BV-1462, al PK 4+840, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Barcelona. 
 BV-1433, al PK 0+310, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 

l’Ametlla del Vallès. 
 

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 Servei Català de Trànsit, amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08009), carrer Diputació, 355, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
22. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en resolució de l’expedient núm. 
2015/6282.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En data 30/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet de data 24 de juliol de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de reurbanització 
del carrer Via Augusta, a la carretera BV-1229 del PK 0+180 al PK 0+190, marge 
esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant Vicenç de Castellet 
(expedient núm. 2015/6282). 
 
En data 06/10/2015 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 Vicenç de Castellet en data 24 
de juliol de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 167, 168 i 169 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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la carretera. 
 

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

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

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 
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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 l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, 
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació 
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Vicenç de Castellet, 
autorització d’obres de reurbanització del carrer Via Augusta, a la carretera BV-1229 
del PK 0+180 al PK 0+190, marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal 
de Sant Vicenç de Castellet (expedient núm. 2015/6282), 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 Vicenç de Castellet, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç de Castellet (08295), carrer 
Plaça de l'Ajuntament, 10, amb indicació dels recursos procedents. 
 
23. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 
2015/6439.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En data 18/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de data 10 d'agost de 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

78 
 

2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització i 
condicionament de la vorera de l'Avinguda Alfons I, entre la Plaça de la Vila i el carrer 
Jaume Balmes, a la carretera BP-5107 del PK 46+323 al PK 46+485, marge esquerre, 
tram urbà i travessera, al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor (expedient núm. 
2015/6439). 
 
En data 02/10/2015 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 Antoni de Vilamajor en data 10 
d'agost 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 les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

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

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada de la carretera i de la 

vorera afectada  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 
 

- Aquestes obres no variaran les condicions geomètriques de la carretera, la alineació 
de la vorera actual no es modificarà. 
 

- 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.  
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Condicions generals 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, 
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació 
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2015). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Sant Antoni de Vilamajor, 
autorització per a la realització d’obres d'urbanització i condicionament de la vorera de 
l'Avinguda Alfons I, entre la Plaça de la Vila i el carrer Jaume Balmes, a la carretera 
BP-5107 del PK 46+323 al PK 46+485, marge esquerre, tram urbà i travessera, al 
terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor (expedient núm. 2015/6439), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Antoni de Vilamajor (08459), Plaça 
Montseny, 5, amb indicació dels recursos procedents. 
 
24. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització 
d’obres a favor de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/4769.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En data 25/05/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Fogars de Montclús de data 14 de maig de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lar un mastil 
amb bandera en una rotonda, a la carretera BV-5114 al PK 4+050, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Fogars de Montclús (expedient núm. 2015/4769). 
 
En data 09/06/2015 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 Fogars de Montclús en data 14 de 
maig 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 DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada pels motius que s'expressen a continuació: 
 
 D’acord amb allò que estableix l’ article 76 del Reglament general de 

carreteres, i atès que: 
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 Aquest màstil es vol instal·lar a la rotonda existent al nus de les 
carreteres BV-5114 i BV-5119.  

 
 Aquesta instal·lació no està directament relacionada amb l’explotació 

d’aquetes carreteres, ni és cap element funcional de les mateixes. 
 

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 
 
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 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 l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, 
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació 
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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·lar un màstil amb 
bandera en una rotonda, a la carretera BV-5114 al PK 4+050, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Fogars de Montclús, sol·licitada per l’Ajuntament de 
Fogars de Montclús (expedient número 2015/4769). 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Fogars de Montclús, amb 
domicili a efectes de notificacions a Fogars de Montclús (08470), Plaça de les Escoles, 
1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
25. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització 
d’obres a favor de l’Ajuntament de Montmeló, en resolució de l’expedient núm. 
2015/5078.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
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En data 04/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Montmeló de data 29 de maig de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres, a la carretera BV-5003, marge 
dret, tram urbà, al terme municipal de Montmeló (expedient núm. 2015/5078) d’: 
 

 Accés provisional a un espai on s'instal·laran autocaravanes pel Gran Premi de 
Moto GP els dies 12, 13, i 14 juny de 2015, del PK 1+614 al PK 1+623. 

 Condicionament provisional d'un espai on s'instal·laran autocaravanes, del PK 
1+614 al PK 1+687. 

 
En data 16/06/2015 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 Montmeló en data 29 de maig de 
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 119.4 i 167 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: 
 

 L’accés es preveu en el tram on existeix la bifurcació d’entrada al polígon 
industrial contradien allò que estableix l’article 119.4 del Reglament 
general de carreteres.” 

 
Atès el que disposa l’article 119.4 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
“Article 119.4 
 
119.4  No s'admetrà cap accés en els carrils de canvi de velocitat ni tampoc 200 m 
abans i després dels trams especials, com túnels, obres de pas de més de 100 m de 
longitud, bifurcacions, llits de frenat, etc.” 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
“Article 167 
 

Autoritzacions que afecten la calçada o el subsòl de la zona de domini públic 
 
Correspon a la persona titular de la carretera d'atorgar l'autorització per a la realització 
d'obres o actuacions que afectin a la calçada o, en funció de les exigències del 
sistema viari, afectin el subsòl de la zona de domini públic per a la implantació o la 
construcció de les infrastructures imprescindibles per a la prestació de serveis públics 
essencials.” 
 

Atès que en aquest supòsit la manca de resolució dins els tres mesos màxims 
previstos a l’Ordenança de carreteres de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple 
corporatiu en sessió de data 21 de juliol de 1994, (BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995), indica en el seu art. 17.2.d) que s’entendrà desestimada la petició. 
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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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera 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 sol·licitades per 
l’Ajuntament de Montmeló, a la carretera BV-5003, marge dret, tram urbà, al terme 
municipal de Montmeló (expedient núm. 2015/5078) d’: 
 

 Accés provisional a un espai on s'instal·laran autocaravanes pel Gran Premi de 
Moto GP els dies 12, 13, i 14 juny de 2015, del PK 1+614 al PK 1+623. 

 Condicionament provisional d'un espai on s'instal·laran autocaravanes, del PK 
1+614 al PK 1+687. 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Montmeló, amb domicili a 
efectes de notificacions a Montmeló (08160), Plaça de la Vila, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
26. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’una autorització 
d’obres a favor de l’empresa MAFRIGES, S.A, en resolució de l’expedient núm. 
2015/5468.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
En data 18/06/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de MAFRIGES, S.A. de data 15 de juny de 2015 en el qual es 
sol·licita autorització  per a la realització d’obres de reparació i consolidació de coberta 
d'edifici, a la carretera BV-5224 al PK 7+200, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Vicenç de Torelló (expedient núm. 2015/5468). 
 
En data 10/07/2015 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 MAFRIGES, S.A. en data 15 de juny de 2015 i 
d’acord amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
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DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels 
motius que s'expressen a continuació: 
 

- Segons l’article 84 en qüestió, davant la línia d’edificació no es poden 
autoritzar obres de reconstrucció o consolidació d’edificacions, només 
de conservació i manteniment. 

- Les obres sol·licitades consisteixen en construïr la teulada nova, amb 
noves bigues metàl·liques, solera d’encadellat ceràmic, aïllament tèrmic 
i col·locació de teules. Aquesta actuació no es considera de conservació 
de teulada sino de reconstrucció de la mateixa. 

 
Atès el que disposa l’article 84 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres. 
 
“Article 84 
 
Obres de consolidació 
 
Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar 
obres de consolidació d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de 
volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i 
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin 
compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes 
obres comportin no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris.” 
 
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 l'acord aprovat pel Ple en sessió de data 29 de juliol de 2015 (núm.129/15), sobre 
la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i la Presidència, 
publicat en el BOPB de data 3 d’agost de 2015, així com el Decret de la Presidència 
de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15) sobre diversos nomenaments i delegació 
de l'exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 de reparació i 
consolidació de coberta d'edifici, sol·licitada per MAFRIGES, S.A., (expedient número 
2015/5468). 
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Segon.- NOTIFICAR la present resolució a MAFRIGES, S.A., amb domicili a efectes 
de notificacions a Sant Vicenç de Torelló (08571), Barri Serrallonga, s/n, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
Convenis de col·laboració 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, referent a les obres del 
projecte constructiu d’”Itinerari de vianants a la carretera BV-2127. Tram 
Vilafranca-Accés a la Muntanya de Sant Jaume. T.m. Vilafranca del Penedès”.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer 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 és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat 
de la carretera BV-2127, en el terme municipal de Vilafranca del Penedès, la qual és 
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació.  
 
A petició de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures, adscrita a la referida Gerència de Serveis, ha procedit a 
efectuar la redacció del projecte constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants a la 
carretera BV-2127. Tram Vilafranca-Accés a la Muntanya de Sant Jaume. T.m. 
Vilafranca del Penedès”.  
 
Atès que el projecte constructiu esmentat té per objecte dur a terme les obres 
d’execució d’un itinerari de vianants i bicicletes paral·lel a l’actual carretera BV-2127, 
formant una plataforma única al llarg del seu recorregut, en el tram de Vilafranca a 
l’accés a la Muntanya de Sant Jaume, situat entre els p.k. 1,050 i 1,650 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de 
les obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un 
informe tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en 
un conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels 
respectius àmbits de conservació i manteniment de les obres definides en el referit 
projecte constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució i signada la 
corresponent acta de recepció, hauran de restar sota la competència de la Diputació 
de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva del present 
conveni.  
 
Atès que amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de 
determinar els respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, 
afectat per la realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la 
Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, una vegada les 
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obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a 
celebrar entre ambdues administracions.  
 
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 265.185,63 EUR, 
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:  
 
 

Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
Cost (IVA inclòs) 265.185,63 EUR 185.629,94 EUR 79.555,69 EUR 

 
Atès que per part de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’ha aportat el certificat 
acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a 
l’actuació objecte del conveni. 
 
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 265.185,63 EUR, dels quals 
185.629,94 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015, i la resta de 79.555,69 EUR 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104, avançada del pressupost de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, per tal de disposar del total de l’actuació amb la 
finalitat d’agilitzar l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
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Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I 4. 
b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de 
setembre de 2015). 
 
De conformitat amb l’apartat setè I.1.4.d) del Decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona núm. 8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les 
presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i 
delegació de l’exercici de competències (publicat al BOPB de 13 d’octubre de 2015), el 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té 
atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la 
Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb la finalitat de l’execució de 
les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2127. Tram 
Vilafranca-Accés a la Muntanya de Sant Jaume. T.m. Vilafranca del Penedès”, tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
(...) 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CTRA. BV-2127 

TRAM VILAFRANCA – ACCÉS A LA MUNTANYA DE SANT JAUME 
 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, i facultat d’acord amb el Decret de la Presidència núm . 8749/15, de 
8 d'octubre, sobre "Substitució del Decret de la Presidència núm. 7471/15, de data 29 de 
juliol de 2015, sobre Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions 
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i Diputats 
delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències 
conferides per la Presidència”, publicat al BOPB de 13 d’octubre de 2015; assistit pel 
Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, 
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de  16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2011-2015 
III), publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, representat per l’lŀlm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Pere Regull Riba, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Francesc 
Giralt Fernández. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la 
carretera BV-2127, en el terme municipal de Vilafranca del Penedès, la qual és gestionada 
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.  
 
II. A petició de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, s’ha procedit per part de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la referida Gerència de 
Serveis de la Diputació de Barcelona, a efectuar la redacció del projecte constructiu de les 
obres d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2127. Tram Vilafranca-Accés a la Muntanya 
de Sant Jaume. T.m. Vilafranca del Penedès”. Aquest projecte constructiu té per objecte la 
definició, justificació i valoració de les obres per tal de dur a terme l’execució d’un Itinerari de 
vianants / bicicletes paral·lel a l’actual carretera BV-2127, formant una plataforma única al 
llarg del seu recorregut, en el tram de Vilafranca a l’accés a la Muntanya de Sant Jaume, 
situat entre els p.k. 1,050 i 1,650 
 
III. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
que s’han de realitzar en execució del referit projecte. 
 
IV. L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe 
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de 
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits de 
conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte constructiu que, una 
vegada finalitzada la seva execució i signada la corresponent acta de recepció, hauran de 
restar sota la competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons 
s’especifica en la part dispositiva del present conveni.  
V. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, té per objecte regular, d’acord amb la 
proposta del referit informe tècnic, les obligacions que assumeixen les dues administracions 
en ordre a la definició de les respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre 
de l’àmbit d’execució de les obres, una vegada aquestes finalitzades.  
 
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per 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 

Primer.- Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les 
parts als efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a 
la carretera BV-2127. Tram Vilafranca-Accés a la Muntanya de Sant Jaume. T.m. Vilafranca 
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del Penedès”, així com la determinació dels àmbits propis de conservació i explotació de les 
obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 265.185,63  EUR (IVA inclòs), amb el següent 
repartiment del seu cost entre ambdues parts: 
 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
Cost (IVA inclòs) 265.185,63  EUR 185.629,94 EUR 79.555,69 EUR 

 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 
- l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-

2127. Tram Vilafranca-Accés a la Muntanya de Sant Jaume. T.m. Vilafranca del 
Penedès” (Codi: 5363_PC_01), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació, amb un import total de 265.185,63 EUR (IVA inclòs), 
dels quals 185.629,94 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015, i la 
resta de 79.555,69 EUR corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61104, condicionat a l’aprovació de la modificació de 
crèdit corresponent, 
 

- l’expropiació forçosa dels béns i drets de titularitat privada afectats per les obres, 
 

- la contractació d’aquestes obres, i 
 

- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 
tècnics de la Diputació o amb contractes externs de servei. 

 
La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres a executar, només es farà 
càrrec de la conservació i del manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i de la 
seva senyalització horitzontal i vertical fixa, dintre de l’àmbit de les obres executades. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es farà càrrec de la seva aportació al finançament 
de l’actuació, consistent en l’import de 79.555,69 EUR.  
 
Així mateix, prèviament a l’aprovació del conveni, l’Ajuntament ha d’haver presentat davant 
de la Diputació de Barcelona un certificat de la disponibilitat pressupostària de la referida 
quantitat de l’aportació municipal per a finançar la seva part de les obres. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al 
compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C 2013-0646-14-
0200127175, en el termini d’un mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a la 
notificació a l’Ajuntament de la certificació mensual dels treballs efectuats pel contractista. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
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Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres 
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès passarà a ser 
l’entitat titular i responsable de la conservació i manteniment de tots els elements 
d’urbanització construïts de les obres que es trobin estrictament situats fora de l’àmbit de la 
plataforma de les carreteres. 
 
Es detalla a continuació una relació d’aquests elements: 
 
- Bases i paviments fora de la plataforma de la carretera. 
- Zones de descans i enjardinament relacionat 
 
Quart.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament 
 
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront 
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les 
obres de les quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa, 
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos  
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots 
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de 
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
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Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: Pere Regull Riba, Alcalde President; 
Francesc Giralt Fernández, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís 
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; 
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”         

     (...) 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 265.185,63 EUR, dels quals 185.629,94 
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015, i la resta de 79.555,69 EUR 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104, avançada del pressupost de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, per tal de disposar del total de l’actuació amb la 
finalitat d’agilitzar l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per 
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta 
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona 
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura 
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a  
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució 
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a 
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus 
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112.1 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva 
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants. 
 
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la present 
resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el 
seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Ullastrell, referent a les obres del projecte constructiu 
de “Millora del traçat de la ctra. BV-1202 i execució d’un itinerari de vianants, p.k. 
3,620 al 3,725. T.m. Ullastrell”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova 
el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
Atès que en les carreteres de la titularitat de la Diputació de Barcelona, a càrrec de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, tant a les travesseres com a 
les zones urbanes, la conservació i explotació de la zona de domini públic exterior a la 
calçada correspon a l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix l’art. 174 del 
Reglament General de Carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre.  
 
Atès que, pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques 
que corresponen a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat 
adequades als diferents usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els 
vianants i els ciclistes), les actuacions en zona urbana afecten, per norma general, tant 
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. 
 
Atès que el risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals 
preocupacions de la Diputació de Barcelona, que executa accions adreçades a minvar 
aquest risc. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat 
de la carretera BV-1202, en el terme municipal d’Ullastrell, la conservació i explotació 
de la qual és gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat de la Diputació. Aquesta carretera, entre els p.k. 3,620 i 3,725, al seu pas pel 
casc urbà d’Ullastrell, discorre per un tram que no disposa d’espai lateral per al trànsit 
de vianants en condicions de seguretat. 
 
Atès que a petició de l’Ajuntament d’Ullastrell, s’ha procedit per part de l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la referida Gerència de Serveis 
de la Diputació de Barcelona, a efectuar la redacció del projecte constructiu de les 
obres de “Millora del traçat de la ctra. BV-1202 i execució d’un itinerari de vianants, 
p.k. 3,620 al 3,725. T.m. Ullastrell”, amb un pressupost d’execució per contracta de 
218.992,06 EUR, IVA inclòs. Aquest projecte preveu ampliar la calçada existent i 
disposar d’espai per donar continuïtat al recorregut dels vianants en el tram abans 
indicat.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de 
les obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat un informe 
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un 
conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
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d’Ullastrell, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius 
àmbits de conservació i manteniment de les obres objecte de l’esmentat projecte 
constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la 
competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la 
part dispositiva del present conveni. 
 
Atès que amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de 
determinar els respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, 
afectat per la realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la 
Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament d’Ullastrell, una vegada les obres hagin estat 
executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre 
ambdues administracions.  
 
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 218.992,06 EUR, 
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:  
 
 

Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament 
d’Ullastrell 

Cost (IVA inclòs) 218.992,06 EUR 136.392,62 EUR 82.599,44 EUR 
 
Atès que l’Ajuntament ha presentat el certificat acreditatiu de la disponibilitat 
pressupostària de l’import de la seva aportació al finançament de l’actuació prevista en 
el conveni.  
 
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 218.992,06 EUR, dels quals 
136.392,62 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015, i la resta de 82.599,44 EUR 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104, avançada del pressupost de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, per tal de disposar del total de l’actuació amb la 
finalitat d’agilitzar l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
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Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 

Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 

La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I 
1.4.b) b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de 
data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta 
de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de 
setembre de 2015). 
 

De conformitat amb l’apartat Sisè I.1.4.d) del Decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona núm. 8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les 
presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i 
delegació de l’exercici de competències (publicat al BOPB de 13 d’octubre de 2015), el 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té 
atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la 
Diputació de Barcelona. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament d’Ullastrell, amb la finalitat de l’execució de les obres del 
projecte constructiu de “Millora del traçat de la ctra. BV-1202 i execució d’un itinerari 
de vianants, p.k. 3,620 al 3,725. T.m. Ullastrell”, d’acord amb el text de la minuta del 
conveni que es transcriu a continuació: 

  
(...) 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT D’ULLASTRELL SOBRE 

LES OBRES DE MILLORA DEL TRAÇAT DE LA CTRA. BV-1202 I EXECUCIÓ 
 D’UN ITINERARI DE VIANANTS P.K. 3,620-3,725 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, i facultat d’acord amb el Decret de la Presidència i facultat d’acord 
amb el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 8 d'octubre, sobre substitució del 
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Decret de la Presidència núm. 7471/15, de data 29 de juliol de 2015, sobre Nomenament de 
Presidències delegades d’Àrees, de Comissions Informatives i de Seguiment i de la 
Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, Diputades i Diputats delegats, Diputades i Diputats 
adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència, publicat 
en el BOPB de 13 d’octubre de 2015, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de  16 de desembre de 2013, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2011-2015 III), publicat en el BOPB de 20 de 
gener de 2014.  
 
AJUNTAMENT D’ULLASTRELL, representat per l'Il·lm. Alcalde president de l'Ajuntament, Sr. 
Joan Ballbé Herrero, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Marián García Molina. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. En les carreteres de la titularitat de la Diputació de Barcelona, a càrrec de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, tant a les travesseres com a les zones urbanes, 
la conservació i l’explotació de la zona de domini públic exterior a la calçada correspon a 
l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix l’art. 174 del Reglament General de Carreteres.  
 
II. Pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques que 
corresponen a la Diputació de Barcelona. 
 
III. Amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat adequades als 
diferents usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els vianants i els ciclistes), 
les actuacions en zona urbana afecten, per norma general, tant 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. 
 
IV. El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de la 
Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc. 
 
V. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la 
carretera BV-1202, en el terme municipal d’Ullastrell, la qual és gestionada per la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació. Aquesta carretera, entre els 
p.k. 3,620 i 3,725, al seu pas pel casc urbà d’Ullastrell, discorre per un tram que no disposa 
d’espai lateral per al trànsit de vianants en condicions de seguretat. 
 
VI. A petició de l’Ajuntament d’Ullastrell, s’ha procedit per part de l’Oficina Tècnica de 
Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la referida Gerència de Serveis de la Diputació 
de Barcelona, a efectuar la redacció del projecte constructiu de “Millora del traçat de la ctra. 
BV-1202 i execució d’un itinerari de vianants, p.k. 3,620 al 3,725. T.m. Ullastrell”, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 218.992,06 EUR, IVA inclòs. 
 
VII. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu. 
 
VIII. L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat un informe tècnic, en 
el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de 
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Ullastrell, als 
efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits de conservació i 
manteniment de les obres objecte de l’esmentat projecte constructiu que, una vegada 
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finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la competència de la Diputació de 
Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva del present conveni.  
 
IX. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Ullastrell, per objecte regular, d’acord amb la proposta del referit 
informe tècnic, les obligacions que assumeixen les dues administracions en ordre a la 
definició de les respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre de l’àmbit 
d’execució de les obres, una vegada aquestes finalitzades.  
 
X. 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 
 
Primer.- Objecte  del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament d’Ullastrell, en ordre 
a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts als efectes de 
l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora del traçat de la ctra. BV-1202 i 
execució d’un itinerari de vianants, p.k. 3,620 al 3,725. T.m. Ullastrell”, així com la 
determinació dels àmbits propis de conservació i explotació de les obres amb posterioritat a 
la seva execució. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 218.992,06 EUR(IVA inclòs), amb el següent 
repartiment del seu cost entre ambdues parts: 
 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament 
d’Ullastrell 

Cost (IVA inclòs) 218.992,06 EUR  136.392,62 EUR 82.599,44 EUR 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora del traçat de la ctra. BV-
1202 i execució d’un itinerari de vianants, p.k. 3,620 al 3,725. T.m. Ullastrell” (Codi: 
4002-PC-01), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
de la Diputació, amb un import total de 218.992,06 EUR, dels quals 136.392,62 EUR, 
corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2015, i la resta de 82.599,44 EUR corresponents 
a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, 
avançada del pressupost de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, per tal de disposar del total de l’actuació amb la finalitat d’agilitzar 
l’aprovació de l’expedient de contractació. Es descomptarà de l’aportació que ha 
d’assumir l’Ajuntament la baixa que hi pugui haver en l’adjudicació de les obres, 
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- la gestió de l’expropiació forçosa i l’ocupació temporal dels terrenys de propietat 
privada que figuren en la relació de béns i drets afectats per les obres de l’expressat 
projecte, 

 
- la contractació d’aquestes obres, i 

 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 

tècnics de la Diputació o amb contractes externs de servei. 
 
La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres a executar, només es farà 
càrrec de la conservació i del manteniment de la calçada i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa, dintre de l’àmbit de les obres executades. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament d’Ullastrell 
 
L’Ajuntament d’Ullastrell es farà càrrec de la seva part, consistent en l’import de 82.599,44 
EUR, sobre el cost total de l’actuació.  
 
Així mateix, prèviament a l’aprovació del conveni, l’Ajuntament ha d’haver presentat davant 
de la Diputació de Barcelona un certificat de la disponibilitat pressupostària de la referida 
quantitat de l’aportació municipal per a finançar la seva part de les obres. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al 
compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C 2013-0646-14-
0200127175, en el termini d’un mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a la 
notificació a l’Ajuntament de la certificació mensual dels treballs efectuats pel contractista. 
 
Als efectes de l’execució de les obres per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament d’Ullastrell 
cedirà gratuïtament a la Diputació la superfície d’aquells dels terrenys afectats per les obres 
que, segons la relació de béns del projecte constructiu, són de titularitat municipal.   
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres 
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament d’Ullastrell passarà a ser l’entitat titular i 
responsable de la conservació i manteniment de la resta de tots aquells elements 
d’urbanització construïts que, dintre de l’àmbit de les obres executades, no hagin estat 
designats expressament en l’anterior Pacte Segon del present conveni com atribuïts a la 
competència de la Diputació. 
 
Quart.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament 
 
Les administracions signants d’aquest conveni titulars dels elements abans esmentats dins 
de l’àmbit de les obres, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys 
que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions.  
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Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa, 
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos  
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots 
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de 
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest  conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 

 
(Sg. Per l’Ajuntament d’Ullastrell: Joan Ballbé Herrero, Alcalde President; Mariàn García 
Molina, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                                           (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 218.992,06 EUR, dels quals 136.392,62 
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015, i la resta de 82.599,44 EUR 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104, avançada del pressupost de la Gerència de Serveis 
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d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, per tal de disposar del total de l’actuació amb la 
finalitat d’agilitzar l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament d’Ullastrell, 
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta 
Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació 
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la 
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part 
dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a aquesta 
Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució administrativa, 
que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a l’acceptació per 
part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus termes, i 
significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per 
part dels legals representants d’ambdues entitats participants. 
 
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la present 
resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el 
seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Torelló, referent a les obres del “Projecte executiu 
per a la implantació d’una rotonda a la confluència de les carreteres BV-5225 
(Avinguda de la Generalitat) i BV-5226 (Avinguda Rafael Casanova). T.m. 
Torelló”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer 
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen, 
que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de les 
carreteres BV-5225 (Avinguda de la Generalitat) i BV-5226 (Avinguda Rafael 
Casanova), en el terme municipal de Torelló, la qual és gestionada per la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.  
 
Atès que el Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Torelló, redactat per l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la referida Gerència de Serveis de la 
Diputació de Barcelona i aprovat per l’Ajuntament de Torelló, preveu la necessitat de 
transformar en una rotonda la intersecció de les referides carreteres BV-5225 i BV-
5226 en el casc urbà de Torelló, s’ha procedit a efectuar la redacció, per part de 
l’esmentada Oficina Tècnica, del “Projecte executiu per a la implantació d’una rotonda 
a la confluència de les carreteres BV-5225 (Avinguda de la Generalitat) i BV-5226 
(Avinguda Rafael Casanova). T.m. Torelló”. Aquest projecte té per objecte la definició 
de les obres d’una rotonda per permetre tots els girs de vehicles pesants, millorant la 
fluïdesa i seguretat de la circulació a la intersecció. 
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La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 
obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte. 
 
L’Oficina Tècnica de Mobilitat i de Seguretat Viària Local ha formulat informe en el qual 
s’estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de 
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Torelló, als 
efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits de 
conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte constructiu que, 
una vegada finalitzada la seva execució i signada la corresponent acta de recepció, 
hauran de restar sota la competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, 
segons s’especifica en la part dispositiva del present conveni.  
 
Atès que amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de 
determinar els respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, 
afectat per la realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la 
Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Torelló, una vegada les obres hagin estat 
executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre 
ambdues administracions.  
 
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 214.872,10 EUR, 
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:  
 
 

Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Torelló 

Cost (IVA inclòs) 214.872,10  EUR 137.518,14 EUR 77.353,96  EUR 
 
Atès que per part de l’Ajuntament de Torelló s’ha aportat el certificat acreditatiu de la 
disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte del 
conveni. 
 
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 214.872,10 EUR, dels quals 
137.518,14 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015, i la resta de 77.353,96  EUR 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104, avançada del pressupost de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, per tal de disposar del total de l’actuació amb la 
finalitat d’agilitzar l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
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Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat setè I 4. 
b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 
3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de 
Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de 
setembre de 2015). 
 
De conformitat amb l’apartat setè I. 1. 4. d) del Decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona núm. 8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les 
presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i 
delegació de l’exercici de competències (publicat al BOPB de 13 d’octubre de 2015), el 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té 
atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la 
Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Torelló, amb la finalitat de l’execució de les obres del 
“Projecte executiu per a la implantació d’una rotonda a la confluència de les carreteres 
BV-5225 (Avinguda de la Generalitat) i BV-5226 (Avinguda Rafael Casanova). T.m. 
Torelló”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a 
continuació: 
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(...) 
 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ SOBRE LES 

OBRES D’IMPLANTACIÓ D’UNA ROTONDA A LA CONFLUÈNCIA DE LES 
CARRETERES BV-5225 (AVDA. DE LA GENERALITAT) I BV-5226 (AVDA. RAFAEL 

CASANOVA) 
 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, i facultat d’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8749/15, de 
8 d'octubre, sobre substitució del Decret de la Presidència núm. 7471/15, de data 29 de 
juliol de 2015, sobre Nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions 
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, Diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, Diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Diputades i Diputats 
delegats, Diputades i Diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències 
conferides per la Presidència, publicat al BOPB de 13 d’octubre de 2015, assistit pel 
Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, 
de  16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2011-2015 
III), publicat en el BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
AJUNTAMENT DE TORELLÓ, representat per l’lŀlm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr. 
Jaume Vivet Soler, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Montserrat Feixa Costa. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de les 
carreteres BV-5225 (Avinguda de la Generalitat) i BV-5226 (Avinguda Rafael Casanova), en 
el terme municipal de Torelló, la qual és gestionada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.  
 
II. Atès que el Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Torelló, redactat per l’Oficina Tècnica 
de Mobilitat i de Seguretat Viària Local de la referida Gerència de Serveis de la Diputació de 
Barcelona i aprovat per l’Ajuntament de Torelló, preveu la necessitat de transformar en una 
rotonda la intersecció de les referides carreteres BV-5225 i BV-5226 en el casc urbà de 
Torelló, s’ha procedit a efectuar la redacció, per part de l’esmentada Oficina Tècnica, del 
“Projecte executiu per a la implantació d’una rotonda a la confluència de les carreteres BV-
5225 (Avinguda de la Generalitat) i BV-5226 (Avinguda Rafael Casanova). T.m. Torelló”. 
Aquest projecte té per objecte la definició de les obres d’una rotonda per permetre tots els 
girs de vehicles pesants, millorant la fluïdesa i seguretat de la circulació a la intersecció. 
 
III. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
que s’han de realitzar en execució del referit projecte. 
 
IV. L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat un informe tècnic, en el 
qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de 
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Torelló, als 
efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits de conservació i 
manteniment de les obres definides en el referit projecte que, una vegada finalitzada la seva 
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execució i signada la corresponent acta de recepció, hauran de restar sota la competència 
de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva del 
present conveni.  
 
V. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Torelló, té per objecte regular, d’acord amb la proposta del 
referit informe tècnic, les obligacions que assumeixen les dues administracions en ordre a la 
definició de les respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre de l’àmbit 
d’execució de les obres, una vegada aquestes finalitzades.  
 
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per 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 
 
Primer.- Objecte  del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Torelló, en ordre a 
la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les parts als efectes de 
l’execució de les obres del “Projecte executiu per a la implantació d’una rotonda a la 
confluència de les carreteres BV-5225 (Avinguda de la Generalitat) i BV-5226 (Avinguda 
Rafael Casanova). T.m. Torelló”, així com la determinació dels àmbits propis de conservació 
i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 214.872,10  EUR (IVA inclòs), amb el següent 
repartiment del seu cost entre ambdues parts: 
 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Torelló 

Cost (IVA inclòs) 214.872,10 EUR 137.518,14 EUR 77.353,96 EUR 
 
L’import de la baixa que es pugui produir en el tràmit de la licitació de les obres es restarà 
íntegrament del de l’esmentada aportació municipal al finançament de les obres. En tot cas, 
el referit import restarà a disposició de la seva destinació a l’execució de les obres per 
possibles desviaments en el pressupost. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 

- l’execució de les obres del “Projecte executiu per a la implantació d’una rotonda a la 
confluència de les carreteres BV-5225 (Avinguda de la Generalitat) i BV-5226 
(Avinguda Rafael Casanova). T.m. Torelló” (Codi: 3441-PC-01), redactat per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, amb un 
import total de 214.872,10 EUR (IVA inclòs), dels quals 137.518,14 EUR, 
corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2015, i la resta de 77.353,96 EUR corresponents 
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a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, 
condicionat a l’aprovació de la modificació de crèdit corresponent, 
 

- la contractació d’aquestes obres, i 
 

- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 
tècnics de la Diputació o amb contractes externs de servei. 

 
La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres a executar, només es farà 
càrrec de la conservació i del manteniment de la calçada i de la seva senyalització 
horitzontal i vertical fixa, dintre de l’àmbit de les obres executades. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Torelló 
 
L’Ajuntament de Torelló es farà càrrec de la seva aportació al finançament de l’actuació, 
consistent en l’import de 77.353,96 EUR.  
 
Així mateix, prèviament a l’aprovació del conveni, l’Ajuntament ha d’haver presentat davant 
de la Diputació de Barcelona un certificat de la disponibilitat pressupostària de la referida 
quantitat de l’aportació municipal per a finançar la seva part de les obres. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al 
compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C 2013-0646-14-
0200127175, , en el termini d’un mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a 
la notificació a l’Ajuntament de la certificació mensual dels treballs efectuats pel contractista. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres 
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament de Torelló passarà a ser l’entitat titular i 
responsable de la conservació i manteniment de la resta d’elements construïts continguts en 
l’àmbit de les obres de referència que no s’hagin esmentat en l’anterior Pacte Segon com 
atribuïts a la competència de la Diputació. 
 
Quart.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament 
 
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront 
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les 
obres de les quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
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Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa, 
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos  
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots 
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de 
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Torelló: Jaume Vivet Soler, Alcalde President; Montserrat Feixa 
Costa, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                                             (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 214.872,10 EUR, dels quals 137.518,14 
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015, i la resta de 77.353,96 EUR 
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104, condicionat a l’aprovació de la modificació de crèdit 
corresponent. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Torelló, 
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adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta 
Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació 
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la 
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part 
dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a  
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució 
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a 
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus 
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva 
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants. 
 
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la present 
resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el 
seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del Programa Anual 2015 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris 
Forestals Serra de Rubió per a la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, per import de 
100.000 € (cent mil euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 27 de març de 2003, va aprovar 
el conveni específic per a l’any 2003 formalitzat entre la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Els 
Prats de Rei, Rajadell, Rubió, Veciana i l’Associació Serra de Rubió, per a l’Execució i 
Redacció d’un Projecte de Recuperació i Valorització de les àrees cremades als 
Incendis Forestals dels anys 80, i el finançament del Programa Anual extraordinari per 
a l’any 2003. 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 24 d’abril de 2003, va aprovar el 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments 
d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, 
Rajadell, Rubió i Veciana i l’Associació Serra de Rubió per a l’Execució d’un Projecte 
de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a l’Anoia i Bages 
Occidental i el Pla Marc de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a 
l’Anoia i Bages Occidental. 
 
Vist en data de 26 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar el Programa Anual per a l’any 2015 de l’Associació de Propietaris Forestals 
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Serra de Rubió. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 25 
de març 2015. 
 
Atès que en data 30 de setembre de 2015 el president de l’Associació de Propietaris 
Forestals Serra de Rubió va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 
2015 per un import de cent mil Euros (100.000,00 €).  
 
Vist que la proposta d’ampliació de pressupost correspon al Programa Anual 2015, i 
afecta al punt 3 (amb el concepte “selecció de tanys de roure i alzina” i “aclarida de 
plançoneda de pi blanc en masses mixtes”, que contemplava l’aportació de   
298.500,00 € per part de la Diputació de Barcelona), amb l’objectiu de realitzar treballs 
forestals per afavorir la reducció del combustible, augmentar el vigor dels boscos 
regenerats després d’incendis. 
 
Vist de l’existència de finques associades on encara no s’ha pogut realitzar cap 
actuació, així com l’entrada de nous associats, ha fet que aquest pressupost sigui 
insuficient per poder treballar una de les zones de l’àmbit de l’associació classificada 
com a àrea estratègica en la prevenció d’incendis forestals. 
 
Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques 
del Programa Anual vigent. 
 
Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2015, ha estat 
redactat per la Comissió de treball, tal com especifica a l’article vuitè de l’esmentat 
conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i 
entitats signants del Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda 
d’ampliació del Programa Anual un cop aquest hagi estat aprovada per la Diputació de 
Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona es compromet en la mesura de les seves 
possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic a l’execució del Pla 
Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, i vista la sol·licitud 
d’ampliació del Programa anual emesa pel President de l’Associació de Propietaris 
Forestals, que argumenta la necessitat d’aquesta per un import de cent mil Euros 
(100.000,00 €). 
 
Que en data 30 de setembre de 2015, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb 
l’exposat anteriorment. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, 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. 
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Vist l’apartat setè I 4 b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de 
ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 17 de setembre 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 l’addenda que té per objectiu l’ampliació del Programa Anual 2015 
entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió 
per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals 
del seu àmbit territorial, que es transcriu a continuació: 
 

ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2015. QUE DESENVOLUPA EL PLA MARC DE 
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
FORESTALS SERRA DE RUBIÓ 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat 
d’acord amb el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 7471/15, de 
data 29 de juliol de 2015, sobre nomenament de les presidències delegades d’àrees, de les 
diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències (publicat al 
BOPB de 3 d’agost 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). 
  
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE RUBIÓ, representada pel 
President, Josep Rius Prat.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 27 de març de 2003, va aprovar el 
conveni específic per a l’any 2003 formalitzat entre la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Els Prats de 
Rei, Rajadell, Rubió, Veciana i l’Associació Serra de Rubió, per a l’Execució i Redacció d’un 
Projecte de Recuperació i Valorització de les àrees cremades als Incendis Forestals dels 
anys 80, i el finançament del Programa Anual extraordinari per a l’any 2003. 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 24 d’abril de 2003, va aprovar el 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Aguilar de 
Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, Rajadell, Rubió i 
Veciana i l’Associació Serra de Rubió per a l’Execució d’un Projecte de Recuperació i 
Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a l’Anoia i Bages Occidental i el Pla Marc de 
Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a l’Anoia i Bages Occidental. 
 
Vist en data de 26 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Programa Anual per a l’any 2015 de l’Associació de Propietaris Forestals Serra 
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de Rubió. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 25 de març 
2015. 
 
Atès que en data 30 de setembre de 2015 el president de l’Associació de Propietaris 
Forestals Serra de Rubió va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 2015 
per un import de cent mil Euros (100.000,00 €).  
 
Vist que la proposta d’ampliació de pressupost correspon al Programa Anual 2015, i afecta 
al punt 3 (amb el concepte “selecció de tanys de roure i alzina” i “aclarida de plançoneda de 
pi blanc en masses mixtes”, que contemplava l’aportació de 298.500,00 € per part de la 
Diputació de Barcelona), amb l’objectiu de realitzar treballs forestals per afavorir la reducció 
del combustible, augmentar el vigor dels boscos regenerats després d’incendis, 
 
Vist de l’existència de finques associades on encara no s’ha pogut realitzar cap actuació, 
així com l’entrada de nous associats, ha fet que aquest pressupost sigui insuficient per 
poder treballar una de les zones de l’àmbit de l’associació classificada com a àrea 
estratègica en la prevenció d’incendis forestals. 
 
Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques del 
Programa Anual vigent. 
 
Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2015, ha estat redactat 
per la Comissió de treball, tal com especifica a l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda d’ampliació del Programa 
Anual un cop aquest hagi estat aprovada per la Diputació de Barcelona i l'Associació de 
Propietaris Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona es compromet en la mesura de les seves possibilitats 
tècniques i econòmiques a donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el 
que especifiquin els Programes Anuals, i vista la sol·licitud d’ampliació del Programa anual 
emesa pel President de l’Associació de Propietaris Forestals, que argumenta la necessitat 
d’aquesta per un import de cent mil Euros (100.000,00 €). 
 
Que en data 30 de setembre de 2015, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat anteriorment. 
 
 
Que la present minuta d’addenda al Programa Anual 2015 ha estat aprovada per la Junta de 
Govern de la Corporació en data de xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena 
capacitat per actuar, 
 

PACTES 
 
Primer: Modificar, els pacte sisè, setè, vuitè i novè del Programa Anual 2015, que 
desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris 
Forestals Serra de Rubió. 
 
Així doncs del pacte sisè, on hi diu:  
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Conceptes 
Pressupost 

Total (€) 
Aportació 

Associació (€) 
Aportació 

Diputació (€) 
Selecció de tanys i aclarida de pi 
blanc en masses mixtes 

298.500,00 0,00 298.500,00 

Aprofitament boscos no afectats 
pels incendis 

0,00 0,00 0,00 

Gestoria 1.500,00 0,00 1.500,00 

TOTAL 300.000,00 00,00 300.000,00 

ha de dir: 
 

Conceptes 
Pressupost 

Total (€) 
Aportació 

Associació (€) 
Aportació 

Diputació (€) 
Selecció de tanys i aclarida de pi 
blanc en masses mixtes 

398.500,00 0,00 398.500,00 

Aprofitament boscos no afectats 
pels incendis 

0,00 0,00 0,00 

Gestoria 1.500,00 0,00 1.500,00 

TOTAL 400.000,00 00,00 400.000,00 

 
Del pacte setè, on hi diu: 
 

Entitat Aportació (€) 

Diputació de Barcelona 300.000,00 € 

Associació de Propietaris 0,00 € 

Total 300.000,00 € 

 
ha de dir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del pacte vuitè, on hi diu: 
 
“El termini de justificació de les obres i de les despeses de gestoria serà, com a màxim, fins 
a 31 de desembre de 2015.” 
 
ha de dir: 
 
“El termini de justificació de les obres i de les despeses de gestoria serà, com a màxim, fins 
a 31 de març de 2016.” 
 
I del pacte novè, on hi diu: 
 
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 
31 de desembre de l’any 2015.” 
 
 

Entitat Aportació (€) 

Diputació de Barcelona 400.000,00 € 

Associació de Propietaris 0,00 € 

Total 400.000,00 € 
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Ha de dir: 
 
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 
31 de març de l’any 2016.” 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per 
duplicat,  en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- AUTORITZAR l’ajust de valor positiu, pel seu import total de cent mil Euros 
(100.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, 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 Serra 
de Rubió i als ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, 
Òdena, Els Prats de Rei, Rajadell, Rubió i Veciana. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del protocol general per regular les relacions entre la Diputació de 
Barcelona i els ens locals, en relació amb l’adquisició de les agendes i 
calendaris escolars del medi ambient i el desenvolupament per part d’ens locals 
de Catalunya.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
Durant la dècada del 1990 es va començar a treballar pel desenvolupament sostenible 
dels pobles i ciutats. Així, el document de l’Agenda 21, aprovat a la Conferència de Rio 
de Janeiro l’any 1992, recull les estratègies bàsiques per afrontar el repte de la 
sostenibilitat pel segle XXI, atorgant una rellevància molt significativa a la participació 
de la població. 
 
L’any 1997 es va crear la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, associació 
voluntària de municipis compromesos per avançar cap a un desenvolupament 
sostenible, amb personalitat jurídica pròpia. 
 
En aquest escenari i amb l’objectiu de donar a conèixer l’existència de les Agendes 21 
i la seva aplicació, així com de transmetre al major nombre possible de persones la 
possibilitat i la necessitat de la seva participació i de la seva implicació per tal que els 
municipis avancin cap a escenaris més sostenibles, des de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat es va engegar el projecte de l’Agenda escolar del medi 
ambient i el desenvolupament. 
 
L’Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament és un recurs d’educació i 
difusió ambiental, elaborat a la Gerència de Serveis de Medi Ambient, que s’adreça als 
estudiants d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que la Xarxa ofereix als 
municipis que en són membres. 
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Aquest projecte de les Agenda escolar es va començar a elaborar l’any 2001.  
 
Per Junta de Govern de 16 de maig de 2002 es va aprovar el protocol general per 
regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que s’hi 
adhereixin, per a la sol·licitud, l’adquisició, la difusió i la utilització d’agendes escolars 
pel medi ambient i el desenvolupament. 
 
Posteriorment i degut a l’èxit que han tingut les agendes escolars es van elaborar els 
calendaris escolars, producte que també s’ofereix als ens locals de Catalunya.  
 

Degut als canvis que s’han anat produint en el transcurs d’aquests anys, es creu 
convenient aprovar una modificació de l’esmentat protocol general. 
 

Vist l’apartat setè I 4 b.1 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de 
ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 17 de setembre de 2015). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels acords següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el protocol general per regular les relacions entre la Diputació de 
Barcelona i els ens locals, en relació a l’adquisició de les Agendes i Calendaris 
escolars del medi ambient i desenvolupament per part d’ens locals de Catalunya,  
d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“PROTOCOL GENERAL PER REGULAR LES RELACIONS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I ELS ENS LOCALS 
 

ANTECEDENTS 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació voluntària de municipis 
compromesos per avançar cap a un desenvolupament sostenible. L’associació, que té 
personalitat jurídica pròpia, fou creada el 16 de juliol de 1997 en l’Assemblea Constitutiva 
que va tenir lloc a Manresa, on 118 municipis van formalitzar la seva adhesió. 
 
La Xarxa constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un 
marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats i 
les seves experiències i promoure i dur a terme projectes d’interès comú.  
 
Actualment, la Xarxa té associades més de 280 entitats locals catalanes, que representen 
pràcticament el 80% de la població total de Catalunya, a més de les quatre diputacions 
catalanes i la Generalitat de Catalunya, en qualitat d’observadors. 
 
El concepte i la sensibilització pel medi ambient ha evolucionat al llarg del temps i en funció 
dels coneixements, de les opinions i de les ideologies imperants en cada moment històric i 
sobretot, arran dels impactes negatius de certes activitats en la qualitat ambiental i la salut 
de les persones. No obstant, ha estat al llarg dels darrers anys quan s’ha vist sotmès a una 
revisió profunda, obrint-se noves perspectives i horitzons, que han portat a una visió 
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holística i transversal, a favor de la sostenibilitat dels sistemes ecològics, tant naturals com 
artificialitzats.  
 
Durant la dècada del 1990 es va començar a treballar pel desenvolupament sostenible dels 
pobles i ciutats, descobrint els escenaris innovadors de les agendes 21 locals, que ens ha 
dut fins els nous paradigmes de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.  
 
El document de l’Agenda 21, aprovat a la Conferència de Rio de Janeiro l’any 1992, recull 
les estratègies bàsiques per afrontar el repte de la sostenibilitat pel segle XXI, atorgant una 
rellevància molt significativa a la participació de la població.  
 
Avui, ningú dubta de la importància que té l’educació en la comprensió, la prevenció i la 
solució dels problemes relacionats amb el medi ambient.  
 
Amb l’objectiu de donar a conèixer l’existència de les Agendes 21 i la seva aplicació, així 
com de transmetre al major nombre possible de persones la possibilitat i la necessitat de la 
seva participació i de la seva implicació per tal que els municipis avancin cap a escenaris 
més sostenibles, des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es va engegar el 
projecte de l’Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament.  
 
L’Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament és un recurs d’educació i difusió 
ambiental, elaborat a la Gerència de Serveis de Medi Ambient, que s’adreça als estudiants 
d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i que la Xarxa ofereix als municipis que en són 
membres. 
 
Els objectius més significatius que es volien aconseguir amb l’Agenda són: 
 

 Donar a conèixer a l’alumnat l’existència de l’Agencia 21 i la seva aplicació en l’àmbit 
local. 

 Transmetre a l’alumnat la possibilitat i la necessitat de la seva participació i la seva 
implicació, per tal que el seu municipi avanci cap a escenaris més sostenibles. 

 Conscienciar l’alumnat respecte la qualitat ambiental del seu municipi, de la seva 
escola i de la seva llar. 

 Difondre informació internacional de caire ambiental i social de forma atractiva i 
amena. 

 Ser un instrument útil i àgil per l’ús diari dels alumnes. 
 
Les agendes s’elaboren des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona, en col·laboració amb l’Àmbit d’Educació. També col·labora en el projecte, la 
Diputació de Huesca, on es distribueixen, també, agendes traduïdes al castellà,  
 
La iniciativa es comença a gestar a voltants de l’any 2001 a proposta d’un dels grups de 
treball de la Xarxa, el de Participació, amb la idea de difondre, entre els joves estudiants de 
les nostres contrades, una nova manera d’entendre la relació amb el medi basada en els 
principis del desenvolupament sostenible, promovent, així, les conductes proambientals. 
 
Amb els anys, les agendes han anat canviant de format i de disseny, però, els continguts, tot 
i que diferents cada curs, s’han centrat sempre en la sensibilització sobre el medi ambient i 
la sostenibilitat, partint de diverses temàtiques dels documents internacionals sobre 
sostenibilitat, com l’Agenda 21, la Carta d’Aalborg (1994) o la Conferència de Johannesburg 
(Rio + 10), i avançant paral·lelament, a l’evolució de la gestió ambiental i de l’interès social, 
en l’àmbit de medi ambient.  
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L’Agenda, que consta d’activitats diverses i informacions setmanals per a la sensibilització 
ambiental, es posa a disposició de les entitats locals interessades i el seu cost, derivat del 
preu públic aprovat a l’efecte, és d’1 € per cada exemplar. 
 
Després de l’èxit que han tingut les agendes, i a partir del curs escolar 2009 – 2010 és van 
elaborar els calendaris escolars, producte que també s’ofereix als ens locals de Catalunya.  
 
El seu cost és gratuït fins a les 50 primeres unitats i d’1 € a partir d’aquesta quantitat.  
 
Els calendaris escolars són de paret, s’adrecen a les aules de primària i consten 
d’informacions mensuals diverses, relacionades amb la temàtica de l’agenda escolar.  
 
La demanda d’exemplars per part dels ens locals i la necessitat de donar una resposta 
ràpida i eficaç a les necessitats que es vagin produint, fa necessari plantejar un marc de 
relacions entre la Diputació i els ens locals sol·licitants. 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Finalitat 
 
Aquest protocol general té com a finalitat establir el marc general i el règim regulador en 
relació a l’adquisició de les Agendes i Calendaris escolars del medi ambient i 
desenvolupament per part d’ens locals de Catalunya. 
 
Segona.- Règim jurídic 
 
És d’aplicació aquest Protocol general, que es constitueix com un conveni marc. 
 
La Diputació de Barcelona, a proposta de la Gerència de Serveis de Medi Ambient podrà 
dictar les instruccions que consideri necessàries o bé aquelles clàusules annexes al 
Protocol que consideri oportunes, pel correcte desenvolupament d’aquest i que també seran 
d’aplicació. 
 
I en tot allò que no estigui previst en la regulació anterior, s’haurà de tenir en compte la 
normativa vigent, en concret: 
 
 Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya. 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
 Llei d’Associacions 7/97, de 18 de juny del Parlament de Catalunya. 
 Estatuts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals  
 Ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

provincials aprovada per la Diputació de Barcelona. 
 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 
 

I la resta de normativa de règim local aplicable.  
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Tercera.- Productes 
 
3.1. Agenda 
 
L’Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament és un recurs d’educació ambiental 
adreçat a joves estudiants de secundària que la Diputació de Barcelona, a través de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, ofereix als municipis que en són membres. 
 
Conté els apartats característics de qualsevol agenda escolar, i té com objectiu donar a 
conèixer entre els alumnats, els conceptes del desenvolupament sostenible i estimular i 
promoure conductes ambientalment responsables i de respecte vers el medi. 
 
3. 2. Calendari 
 
El Calendari escolar del medi ambient i el desenvolupament és un recurs d’educació 
ambiental adreçat a alumnes de primària que la Diputació de Barcelona, a través de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, ofereix als municipis que en són membres. 
 
Té un format de paret que està pensat per penjar a les aules dels centres escolars i inclou 
continguts d’educació ambiental relacionats amb les agendes escolars, que tracten sobre 
una temàtica concreta, a part d’informació sobre diades internacionals i d’interès ambiental. 
 
Quarta.- Destinataris 
 
Poden sol·licitar aquests productes (agendes i calendaris escolars) les entitats locals de 
Catalunya que estiguin adherides a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.  
 
L’adhesió prèvia a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de l’ens local és 
requisit indispensable per sol·licitar agendes i calendaris escolars, però no comportarà per si 
sola l’obligació per part de la Diputació de Barcelona de concedir a l’ens local els productes 
sol·licitats. 
 
Per ser membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat cal que l’entitat local: 
 

1) Enviï a la Secretaria de la Xarxa el full d’adhesió inicial que es troba al web de 
l’Associació (www.diba.cat/es/web/xarxasost/adhesio), 

2) Aprovi pel Ple o l’òrgan de govern adient, l’adhesió a la Xarxa, els seus estatuts i el 
nomenament d’un representant davant la Xarxa i ho comuniqui també a la Secretaria 
tècnica de l’Associació . 

 
L’admissió de l’adhesió es realitzarà en Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat. 
 
Poden adherir-se a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat tots els municipis o 
administracions locals de Catalunya, així com altres administracions públiques, associacions 
o entitats de fora de Catalunya, en qualitat d’observadors.  
 
Cinquena.- Procediment 
 
L’ens local emplenarà i trametrà a la Diputació de Barcelona un full de comanda on 
s’especificarà la quantitat d’agendes i calendaris que se sol·liciten, els centres on es 
distribuiran i altra informació de contacte.  
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Rebudes les sol·licituds, aquestes seran ateses i tramitades per la Gerència de Serveis de 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 
 
Les agendes i els calendaris seran lliurades als municipis entre els mesos de juny i juliol, per 
tal de què es puguin repartir als centres abans del començament del curs escolar. 
 
En el cas que un ens local vulgui modificar el nombre d’exemplars demanats  inicialment 
d’agendes i/o calendaris escolars, ho haurà de sol·licitar per escrit a la Diputació de 
Barcelona. Així, l’ens local podrà ampliar, reduir o anul·lar la comanda inicial.  
 
La Diputació de Barcelona tramitarà aquestes sol·licituds amb la major celeritat possible, 
ajustant els imports que haurà d’abonar l’ens local, quan correspongui. 
 
Sisena.- Obligacions de les parts 
 
6.1. Per part de la Diputació de Barcelona: 
 

a) Tramitar les comandes dels ens locals i lliurar el nombre d’exemplars d’agendes i/o 
calendaris escolars sol·licitats, pel preu públic fixat a l’efecte. 

 
b) Valorar la possibilitat de realitzar futures edicions de l’agenda i el calendari escolar, 

adreçades també a altres cicles educatius. 
 
6.2. Per part dels ens locals: 
 

a) Facilitar a la Diputació de Barcelona les dades relatives als centres escolars que 
utilitzin les agendes i els calendaris escolars. 

 
b) Informaran a la Diputació de Barcelona de la valoració que els centres escolars facin 

d’aquests productes. 
c) Proposar a la Diputació de Barcelona, si ho consideren oportú, modificacions que 

permetin millorar possibles edicions futures dels esmentats productes. 
 

Setena.- Pagament  
 
7.1. Pagament 
 
Segons l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
provincials, de conformitat amb els articles del 41 al 47 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la 
Diputació estableix els preus públics que gestiona, entre d’altres, la Gerència de Serveis de 
Medi Ambient, per a la venda de publicacions.  
 
Així, els ens locals que sol·licitin exemplars de l’agenda i el calendari escolar del medi 
ambient i desenvolupament hauran d’abonar un preu públic, amb el detall següent: 
 

1. Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament 
 
Preu d’exemplar amb IVA inclòs.........................................................  1 € 

 
2. Calendari escolar del medi ambient i el desenvolupament 

 
Preu d’exemplar amb IVA inclòs ......................................................... 1 € 
Les primeres 50 unitats del calendari, que sol·licitin els ens locals,  
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restaran exemptes de pagament 
 
7.2. Terminis de pagament: 
 
Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
notificació fins el dia 20 del mes següent o l’hàbil immediat posterior. Per a les liquidacions 
notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, de la data de notificació fins al dia 5 del 
segon mes posterior o si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil posterior. 
 
Vuitena.- Adhesió al Protocol General  
 
La sol·licitud per part de l’ens local d’una comanda d’exemplars dels productes oferts per 
part de la Diputació de Barcelona suposarà l’acceptació tàcita d’aquest protocol per part de 
l’ens local. 
 
Novena.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present Protocol fa que siguin competents per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que es suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra 
part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs 
contenciós administratiu.  
 
Desena.- Vigència 
 
Aquest Protocol es vigent des de la seva aprovació i serà d’aplicació a partir del moment en 
què un ens local sol·liciti una comanda d’exemplars d’agendes i/o calendaris, produint 
efectes mentre duri el vincle amb la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon.- PUBLICAR aquest protocol general al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, pel seu general coneixement. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
32. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, 
l’aportació per a l’exercici 2015, per fer front a les obligacions dimanants del 
conveni de col·laboració vigent entre la Diputació de Barcelona i la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona que té per objecte portar a 
terme la difusió i la implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística 
Espanyola en Destinacions (SICTED).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a 
objectiu impulsar la implantació de sistemes de qualitat turística en les destinacions 
turístiques de la província de Barcelona, en especial en aquelles que tenen definit un 
ens de gestió participat tant pel sector públic com pel sector privat.  



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

119 
 

L’any 1999 es va aprovar el Pla del Turisme de qualitat del Turisme Espanyol (2000-
2006) i, posteriorment, al 2007 el Pla del Turisme Espanyol 2008-2012, prèvia 
aprovació del mateix per part del Consell Espanyol del Turisme i la Conferència 
Sectorial de Turisme, també l’any 2007. Posteriorment es va aprovar el PNIT (Plan 
Nacional e Integral de Turismo 2012-2015). En virtut d’aquests Plans, la política de 
qualitat turística s’ha convertit en un factor fonamental de diferenciació i de 
competitivitat de les empreses i del conjunt del sector turístic. 
 
La Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç l’any 
2000, va posar en marxa el projecte Sistema de Qualitat Turística Espanyol en Destins 
(SCTE Destinos) que respon a la necessitat de dotar als destins turístics de 
mecanismes que permetin integrar i focalitzar les actuacions de millora de la qualitat 
turística realitzades sota un objectiu global comú. 
 
Des de l’any 2005, la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona ha 
signat acords de col·laboració amb la Secretaria General de Turisme del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb 
l’objecte de portar a terme la difusió i la implantació del Sistema Integral de Qualitat 
Turística en Destins (SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona. Així 
es va signar conveni en data 21 de novembre de 2005, 14 de desembre de 2006 i 10 
de juny de 2008. Aquest últim per un període de tres anys que va finalitzar la vigència 
el 31 de desembre de 2010. 
 
En data 11 de febrer de 2011, la Diputació de Barcelona i l’Institut de Turisme 
d’Espanya, que és l’organisme que actualment té la competència de desenvolupar els 
plans i programes que promouen la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i la 
competitivitat dels productes i destins turístics, en virtut del Reial Decret 561/2009, 
compartint la necessitat de sumar esforços en el desenvolupament de les polítiques de 
recolzament a la millora de la qualitat turística en destins, van establir un marc de 
col·laboració, a través de la signatura d’un conveni, que ha permès avançar cap a 
objectius comuns, tractant d’evitar duplicitat d’actuacions i economitzant recursos. 
Aquest conveni tenia una vigència inicial de tres anys i ha estat prorrogat fins el 11 de 
febrer de 2016. 
 
El desenvolupament i implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins 
a l’àmbit territorial de la província de Barcelona, per part de Diputació de Barcelona, 
s’ha fet a través de la Cambra  Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 
Així que es va signar conveni en data 14 de desembre de 2006, 10 de juny de 2008 i el 
11 d’abril de 2012. Aquest conveni té una vigència condicionada a la vigència de 
l’acord de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Institut de Turisme 
d’Espanya (TURESPAÑA) per a continuar el projecte consistent en la difusió i la 
implantació del Sistema Integral de la Calidad Turística Española en Destinos 
(SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona signat en data 11 de febrer 
de 2011 i que ha estat prorrogat fins el 11 de febrer de 2016. 
 
Vist que l’apartat quart de l’esmentat conveni preveu que durant la resta de la vigència 
del conveni, les parts decidiran en la reunió de la Comissió de Seguiment l’import que 
destinarà la Diputació de Barcelona i es concretaran els treballs a realitzar en cada 
una de les anualitats. La Comissió de Seguiment es va reunir el dia 4 de setembre de 
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2015, en aquesta reunió es van concretar els treballs que es realitzaran i es va fixar en 
150.000 € l’import que destinarà la Diputació de Barcelona per finançar les despeses 
que es produeixin per la implantació i difusió del SICTED.  
 
Pel que fa a les destinacions on es portarà a terme la difusió i la implantació del 
Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (SICTED) es 
continuarà treballant amb les destinacions de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix 
Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona-Vic, Vallès Occidental, Vallès Oriental, 
Moianès, i el municipi de Vilafranca del Penedès. Per altra banda, en l’àmbit territorial 
de la comarca del Barcelonès,  Badalona ha manifestat interès en formar part. Aquest 
municipi no estava inclòs a les destinacions previstes inicialment en el projecte 
SICTED. 
 
Vist que la Gerència de Serveis de Turisme té consignat en el seu Pressupost 
nominativament aquest import, per atendre les obligacions econòmiques assumides 
per aquesta Diputació en virtut del conveni signat amb la Cambra de Comerç, Indústria 
i Navegació el dia 11 d’abril de 2012. 
 
Vist l’apartat setè I 4.b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de 
ple dret de la Junta de Govern,  delegació de competències de la Presidència en favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB 
de 17 de setembre 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.- FIXAR l’aportació corresponent a l’any 2015, en la quantitat de cent cinquanta 
mil euros (150.000 €), per fer front a les obligacions derivades del conveni formalitzat 
en data 11 d’abril de 2012 entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació que té per objecte portar a terme la difusió i la 
implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions 
(SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona, concretament a les 
destinacions de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, 
Maresme, Osona-Vic, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Moianès, Vilafranca del 
Penedès i Badalona, d’acord amb el pacte tercer i quart de l’esmentat conveni. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent cinquanta mil euros 
(150.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48901, del 
pressupost de l’exercici 2015 d’acord amb el pacte quart del conveni, en base a les 
raons adduïdes a la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.- La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació haurà de justificar 
l’aportació corresponent com a màxim el dia 30 de novembre de 2016, seguint els 
requeriments continguts al pacte cinquè del conveni vigent. 
 
Quart.- El pagament es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis 
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establerts en la documentació justificativa esmentada en el pacte cinquè del conveni i 
tal com estableix el pacte sisè. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona. 
 
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al president del Grup CU-PA,  
senyor Duran, qui diu: Aquest conveni es va signar el dia 11 d’abril de 2012 i, en 
principi, ha d’arribar fins el dia 11 de febrer de 2016. La Diputació aporta 150.000 
euros i la pregunta seria: quina és la quantitat que aporta la Cambra de Comerç? 
 
El vicepresident, i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, senyor Castells, respon dient: Aquest és un tema que, si vol, jo li puc 
traslladar més extensament, a la propera Comissió Informativa que tinguem. És  un 
conveni que ja té un recorregut, com vostè veu, i, en aquest sentit, tenim la visió de 
molts sectors del turisme, que ens diuen que estan satisfets amb aquest seguiment del 
turisme de qualitat, fet que volem tots en el fons i, per tant, sembla que està molt ben 
valorat per la gent que depèn en aquest moment del turisme. Sí que és cert que la 
Cambra de Comerç té una expertesa en aquest tema molt important i el que fa és 
aportar aquesta expertesa, però li explicaré més extensament a la propera Comissió 
Informativa, si li sembla bé. 
 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’una addenda al conveni de col·laboració formalitzat entre l’Oficina de suport a 
la iniciativa cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona que té per objecte el suport a la programació d’arts 
escèniques i musicals als municipis, per a l’any 2015.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 18 de desembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar, per delegació de la Presidència, el conveni de col·laboració entre l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona per al suport a la programació d’arts escèniques 
i musicals als municipis per a l’any 2015 (registre d’acords 744/14). 
 
En data 2 de gener de 2015 (registre de convenis 387/15) la Diputació de Barcelona i 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya van subscriure el conveni de col·laboració descrit a l’apartat anterior. 
 
De conformitat amb el pacte quart del conveni, l’aportació econòmica de la Diputació 
de Barcelona per a l’anualitat 2015 és cinc-cents cinc mil euros (505.000.- EUR) amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries G/13103/335A0/46200 i 
G/13103/335A0/46900 o anàlogues en funció de la naturalesa jurídica dels ens 
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beneficiaris, i quatre cents seixanta-cinc mil euros (465.000.- EUR) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/13103/335A0/45390 o anàloga. 
 
El crèdit aportat per la Diputació de Barcelona es distribueix en dues tipologies de 
suport, les característiques de les quals es detallen en els annexos I i II del conveni de 
data 2 de gener de 2015. L’aportació de cinc-cents cinc mil euros (505.000 EUR) es 
destina al suport a les programacions culturals estables d’arts escèniques i musicals 
dels municipis amb equipaments escènics i musicals locals multifuncionals i centres de 
producció territorial (tipologia E3 i E4). L’aportació de quatre-cents seixanta-cinc mil 
euros (465.000 EUR) es dirigeix a donar suport a les programacions culturals estables 
d’arts escèniques i musicals dels municipis a través del pagament a les companyies, 
que gestiona l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i que es destina preferentment a ajuntaments més petits 
que no tenen la qualificació de centres multifuncionals o de producció territorial (E1 i 
E2). 
 
Al mateix pacte quart del conveni de data 2 de gener de 2015 s’estableix que les parts 
podran ampliar la dotació econòmica quan les disponibilitats pressupostàries ho 
permetin. 
 
La voluntat de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Difusió Artística, és 
contribuir amb recursos econòmics suficients al desenvolupament de les 
programacions artístiques, especialment en els municipis més petits de la província de 
Barcelona que fan un esforç per tenir una programació estable d’arts en viu en els 
seus municipis; per la qual cosa es considera convenient incrementar l’aportació 
econòmica adreçada a la contractació d’espectacles a companyies (annex II) i per tant 
incrementar en vuitanta tres mil euros (83.000 EUR) l’aportació inicial de 465.000 EUR 
que gestiona l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural que té com a destinatari final el 
suport als ajuntaments més petits mitjançant el pagament a les companyies.  
 
Ateses les circumstàncies actuals: major demanda d’espectacles per a les 
programacions municipals i conveniència de no reduir els percentatges de suport per 
manca de consignació inicial, la Diputació de Barcelona considera possible 
incrementar la seva dotació econòmica en vuitanta-tres mil (83.000 EUR) amb 
l’objectiu d’afavorir les programacions d’arts escèniques i musicals en els municipis 
més petits de la província de Barcelona i així donar un major equilibri a la despesa 
global. 
 
Atès que es considera adient signar una addenda al conveni de referència per 
modificar la redacció del seu pacte quart, en el sentit d’ampliar en 83.000.- EUR la 
col·laboració econòmica prevista inicialment de 465.000 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/13103/33410/45390, el que generarà, a la vegada, la modificació 
dels pactes setè i vuitè. 
 
Atès que l’Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports ha iniciat 
la tramitació d’una proposta de modificació de crèdit amb número 5683 per dotar al 
pressupost de despeses de l’Oficina de Difusió Artística dels recursos econòmics 
necessaris per fer front a l’esmentat finançament. 
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Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni 
correspon al mateix òrgan que va aprovar-ho. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat setè.I, subapartat 4.b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR una addenda al conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona de suport a la programació d’arts escèniques i musicals als 
municipis per a l’any 2015, formalitzat en data 2 de gener de 2015, d’acord amb la 
minuta que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL SUPORT A LA 
PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ALS MUNICIPIS PER A L’ANY 
2015 . 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA ............................. 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL .................. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- En data 2 de gener de 2015 es va formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona per al suport a la programació d’arts escèniques i musicals als 
municipis per a l’any 2015, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2015. 
 
II.- En el pacte quart d’aquest conveni s’estableix la col·laboració econòmica per part de la 
Diputació de Barcelona per al suport a les programacions d’arts escèniques i musicals dels 
municipis de la província de Barcelona en les tipologies recollides a l’annex I i II. Les 
aportacions inicials són 505.000 EUR per a la tipologia d’equipaments recollits a l’annex I i 
de 465.000 EUR per a la tipologia d’equipaments recollits a l’annex II. 
 
III.- Atès el que disposa el mateix apartat quart del conveni relatiu a l’ampliació de la dotació 
pressupostària, la Diputació de Barcelona considera convenient augmentar en 83.000.- EUR 
la consignació de l’aplicació pressupostària G/13103/33410/45390 amb l’objecte de fer front 
a totes les demandes rebudes pels ajuntaments de la província de Barcelona i no reduir 
substancialment els percentatges de suport recollits a l’annex II.  
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IV.- La Diputació de Barcelona considera adient signar una addenda al conveni de 
referència per tal de modificar la redacció del seu pacte quart, en el sentit d’ampliar 
l’aportació econòmica que la Diputació de Barcelona destina a les actuacions recollides a 
l’annex II del conveni (suport a través del pagament a companyies) amb un total de 83.000.- 
EUR, el que genera, a la vegada, la modificació dels pactes setè i vuitè. 
 
Atès que la minuta de l’addenda va ser aprovada per .......................... de data..................... 
 
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen la present addenda, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
PRIMER.- Modificació del pacte quart del conveni 
 
Modificar el subapartat segon del primer paràgraf del pacte quart, relatiu a les aportacions 
econòmiques de les parts, que queda redactat de la següent manera:  
 
<< - Diputació de Barcelona, 505.000 euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
G/13103/33410/46200 i G/13103/33410/46900 en funció de la naturalesa jurídica dels ens 
beneficiaris, i 548.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/13103/33410/45390 
.  >> 
 
SEGON.- Modificació del pacte setè del conveni 
 
Modificar la redacció de primer paràgraf del pacte setè, relatiu a la forma de pagament dels 
ajuts a la contractació d’espectacles, que queda redactat de la següent manera: 
 
<< A la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona tramitarà un avançament 
per un import de dos-cents mil (200.000 EUR)  a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
per fer front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió PROGRAMA.CAT. Es realitzarà 
un segon avançament per un import de cent vint mil euros (120.000 EUR) una vegada 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural hagi presentat una justificació per un import mínim 
del 75 % del primer avançament. Una vegada s’hagi presentat una nova justificació per un 
import mínim del 75 % del segon avançament es tramitarà un tercer avançament per un 
import de cent mil (100.000 EUR). Una vegada l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
hagi justificat despesa per un import total de tres-cents setanta-cinc mil euros (375.000 
EUR) es tramitarà l’últim avançament per un import de vuitanta-tres mil euros (83.000 EUR). 
Les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural poden 
fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2015 fins a la data de presentació 
de la justificació. 
 
TERCER.- Modificació del pacte vuitè del conveni 
 
Modificar la redacció de primer paràgraf del pacte vuitè, relatiu a la justificació dels ajuts a la 
contractació d’espectacles, que queda redactat de la següent manera: 
 
<< L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar al llarg de l’any 2015 tres 
justificacions parcials de les despeses realitzades mitjançant la relació signada pel seu/va 
administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels pagaments 
efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la factura pagada, 
creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, import imputat a la Diputació de 
Barcelona, nom de l’espectacle i del municipi destinatari.>> 
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QUART.- Manteniment dels pactes no esmentats a l’addenda 
 
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni de col·laboració original 
que no hagin estat modificats en el pacte anterior de la present addenda es mantenen en 
vigor tal i com foren expressats en aquell. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda per 
duplicat i a un efecte en els llocs i dates indicats a continuació.” 

 
Segon.- SUPLEMENTAR en la quantitat de vuitanta-tres mil euros (83.000 EUR) 
l’aportació inicial a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya (NIF Q0801883J) aprovada per acord de la 
Junta de Govern de data 18 de desembre de 2014 amb l’objecte de respondre a les 
demandes dels ens locals formalitzades a través del programari PROGRAMA.CAT, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/13103/33410/45390 i condicionada a l’aprovació 
de la proposta de modificació de crèdit 5683 del Pressupost de la Diputació de 
Barcelona per a l’exercici 2015. 
 
Tercer.- FACULTAR el diputat delegat de Cultura per a la signatura de l’esmentada 
addenda i de quantes actuacions se’n derivin. 
 
Quart.- COMUNICAR els precedents acords a l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques  
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament de l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per import 
de 10.118,85 € (deu mil cent divuit euros amb vuitanta-cinc cèntims), per a 
l’actuació “Mobiliari Biblioteca municipal”, en marc del Pla “Xarxa Governs 
Locals 2012-2015”, d’acord amb el corresponent conveni.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 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 van decidir 
desenvolupar conjuntament 2 actuacions, segons el preacords comunicats en data 
25/02/2013, una d’elles dins l’àmbit de concertació “Manteniment d’equipaments i 
d’infraestructures”, concretament l’actuació “Mobiliari Biblioteca municipal”. 
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En sessió de la Junta de Govern celebrada el dia 10/10/2013 es va aprovar  
l’esmentada actuació “Mobiliari Biblioteca municipal”, amb un ajut econòmic de 
300.000€, va ser objecte de formalització a través de la signatura de conveni entre 
ambdues parts en data 7/11/2013. 
 
Mitjançant decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de data 30 de juliol de 
2014 es va acreditar el canvi de destinació dels preacords assolits prèviament, que a 
efectes de l’actuació “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” passa de ser de 
300.000€ a 289.881,15€, per tant, una disminució de l’ajut de 10.118,85€. 
 
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 setè.I, subapartat 5.e) del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents    
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’ajustament de l’ajut per a l’actuació “Mobiliari Biblioteca 
municipal”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” atorgat a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
10/10/2013, en el sentit de disminuir en 10.118,85€ l’import de l’ajut econòmic:  
 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
NIF P0821200C 
Actuació “Mobiliari Biblioteca municipal” 
Codi XGL 13/X/97500 
Aportació de la Diputació 289.881,15€ 

Periodificació 
2013 289.881,15€ 
2014  
2015       

Àmbit de concertació 

 “Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals”  

 “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” 
 “Reforçament de la solvència de les finances locals” 
 “Creació d’equipaments i d’infraestructures” 

Classe de recurs 
 Ajut econòmic  
 Redacció de plans, projectes i informes 
 Execució d’obres 
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Segon.- FORMALITZAR l’ajustament a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant 
conveni específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Presidenta de la Diputació de Barcelona, i facultada per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local (art. 34.1.b) en relació amb el disposat a l'apartat 
6è.I.5.d)  del Decret núm. 7471/2015, de 29 de juliol, sobre nomenament de les presidències 
delegades  d'àrees, de comissions informatives i de seguiment, de diputades i diputats 
delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de l'exercici de les competències 
conferides per la Presidència  (BOPB de 3.08.2015),  assistida per la Secretaria delegada 
pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon,  en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12),  publicat al 
BOPB de data 16/5/2012.  
 
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, representat per l’Alcalde President, Il·lm. 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, assistit pel secretari de l’ens Sr. Santiago González 
Castellanos.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla 

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

II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de 
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el 
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Manteniment 
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, 
manteniment i conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i 
infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i 
disponibilitat. 

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

IV. Per acord de la Junta de Govern en sessió celebrada en data 10/10/2013, es va 
concedir l’ajut a l’actuació preacordada “Mobiliari Biblioteca municipal”,  i es va 
formalitzar mitjançant signatura de conveni en data 7/11/2013. 

V. Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de data 30 de juliol de 2014 es 
va acreditar el canvi de destinació dels preacords assolits prèviament, que a efectes de 
l’actuació “Manteniment d’equipaments i d’infraestructures” passa de ser de 300.000€ a 
289.881,15€, per tant, una disminució de l’ajut de 10.118,85€. 

VI. El preacord definitiu 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>. 

VII. 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 
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PACTES 
 
Primer.- . Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 

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

 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
NIF P0821200C 
Actuació Mobiliari Biblioteca municipal 
Codi XGL 13/X/97500 

Àmbit de concertació 

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

 
 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 

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

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

 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
La prestació del següent suport: 
 

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

Aportació de la Diputació 289.881,15€ 

Periodificació 
2013 289.881,15€ 
2014  
2015       

Aplicació pressupostària G/13200/33210/76240 
     
2. Per part de l’ens destinatari 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 
 
Tercer.- Vigència del conveni 
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La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2017. 
 
Quart.- Execució i justificació de despeses  
 
1. El termini d’execució abasta el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 

desembre de 2017. 
2. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2018.  
3. Per a la justificació de les despeses, l’Ajuntament haurà de presentar al Registre de 

Factures de la Diputació el model normalitzat.  
4. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 

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

5. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 
el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 

6. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de 
Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 

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

justificació de despeses. 
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 per tal que aquesta 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 beneficiari, 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. 
 
Setè.- Seguiment 
 
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. 

 
Vuitè.- Avaluació 
 
Per contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de Barcelona podrà 
demanar a l’ens destinataris que avaluï conjuntament l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com del seu procés de concertació.  
 
Novè.- Tancament  
 
Si, un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es 
procedirà a requerir a l’ens destinatari per tal que la presenti, amb l’advertiment que, de 
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no fer-ho, es procedirà a revocar l’ajut 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 que aprovi la Diputació de Barcelona, 
constitueixen la llei del present conveni. 

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

 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

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

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

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

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

caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Catorzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Quinzè.- Relacions amb terceres administracions 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” 

 
Tercer.- Reduir la despesa en un import de deu mil cent divuit euros amb vuitanta-cinc 
cèntims (10.118,85€), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/13200/33210/76240. 
 
Quart.- DISPOSAR l’aplicació supletòria a aquesta actuació de les instruccions de 
gestió d’actuacions que aprovi la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.” 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la pròrroga del conveni, per a l’any 2016, subscrit entre la Diputació de 
Barcelona i la Creu Roja Espanyola amb l’objecte de 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 
quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
VIST que per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 
28 de maig de 2015 es va aprovar la minuta del conveni 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, a subscriure entre, la Diputació de 
Barcelona i la Creu Roja Espanyola. 
 
VIST que el conveni esmentat va ser subscrit amb Creu Roja Espanyola en data 10 de 
juliol de 2015. 
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VIST que el pacte sisè del conveni de referència estableix que el conveni podrà ser 
prorrogat, per períodes anuals, per acord exprés d’ambdues parts. 
 
VIST 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. 
 
VISTOS 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. 
 
VIST l’apartat setè I, 4 b.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
número 7675/15, de data de 3 de setembre de 2015, sobre el nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015) que atribueix a la Junta de Govern 
l’aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 euros. 
 
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 pròrroga per a l’any 2016, del conveni de col·laboració, 
subscrit en data 10 de juliol de 2015, entre la Diputació de Barcelona i la Creu Roja 
Espanyola, 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- AUTORITZAR I DISPOSAR l’aportació econòmica, per a l’any 2016, al 
conveni de referència per un import 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 2016 i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient, 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  
 
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 2017. 
 
No obstant el que es disposa al paràgraf anterior, s’admetran justificacions parcials de 
períodes d’activitat. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

133 
 

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la Creu Roja Espanyola. 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la 
revocació de la subvenció atorgada a l’entitat “La Llum del Nord. Associació per 
la ciutadania i la cooperació entre pobles”, en el marc de la convocatòria 
5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre, per un import de 
1.377,62 € (mil tres-cents setanta-set euros amb seixanta-dos cèntims).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 30 de gener de 2014 per acord de la Junta de Govern (reg. acords 30/14) es 
va aprovar la convocatòria 5623/2014 de subvencions a favor d’entitats sense finalitat 
de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, així com les seves bases 
reguladores, publicant-se al BOPB de 4 de febrer del 2014.  
 
En data 8 de maig de 2014, per acord de la Junta de Govern (reg. d’acords 194/14), es 
van concedir una subvenció de mil tres-cents setanta-set euros amb seixanta-dos  
cèntims (1.377,62 €) a, entre d’altres entitats, La Llum del Nord. Associació per la 
ciutadania i la cooperació entre pobles (en endavant, La Llum del Nord), NIF 
G63939599, per realitzar el projecte “Formar para insertar”. 
 
En data 10 de juny de 2014, aquesta entitat presenta en el Registre General de 
Documents la seva acceptació expressa de la subvenció. 
 
El 31.03.2015, Llum del Nord presenta la justificació d’aquesta subvenció, registre de 
factures núm. 1510012499, la qual és rebutjada pels següents motius, entre d’altres: 
 

- El cost de l’activitat no és, com a mínim, del doble de la subvenció rebuda. Per 
tan, s’incompleix amb el requisit assenyalat a la base 21.3.b):”S’haurà d’indicar 
el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a mínim el doble 
del de la subvenció concedida”. 

- Falta donar la preceptiva resposta al punt 5è de l’Annex A, en el qual es 
motiven les desviacions entre el pressupost inicialment presentat amb la 
sol·licitud de subvenció i el cost real derivat de l’execució del projecte. 

- Aplicació de despeses no elegibles (despeses vinculades a la locomoció);  
- Despeses indirectes imputades en una quantia superior al 5% de les despeses 

directes aplicades. 
- Falta de comprovants de despeses. 

 
El 18.06.2015, en resposta al nostre requeriment de subsanació, entra en el Registre 
de Factures el nou Compte Justificatiu Simplificat (núm. 1510023243 ) amb el qual 
Llum del Nord dóna per esmenades les incidències comunicades de la justificació 
anterior. 
 
Revisat aquest darrer Compte Justificatiu, persisteixen els mateixos motius per els 
quals es va procedir al rebuig de l’anterior justificació, el més important dels quals és el 
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previst a la Base 21.3 b) de les Bases reguladores de la convocatòria 5623/2014: 
L’import del cost de l’execució del projecte ha de ser, com a mínim, del doble de 
l’import de la subvenció atorgada. L’incompliment d’aquesta condició comporta la 
revocació de la subvenció. 
 
Atès que a l’expedient no hi ha constància de que Llum del Nord hagi sol·licitat a la 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania una reformulació a la baixa del projecte 
subvencionat, el beneficiari està obligat a l’execució del cent per cent del projecte en 
els termes formulats en la seva sol·licitud, els quals van motivar la concessió de l’ajut 
de 1.377,62 €. 
 
Atès que, d’acord a la Base 21.3 b) de les referides Bases reguladores de la 
convocatòria 5623/2014, per meritar el dret a la subvenció constitueix un requisit 
indispensable declarar, i justificar, un cost d’execució del projecte subvencionat que 
sigui, com a mínim, del doble de l’import de la subvenció concedida. 
 
Atès que, als requeriments de subsanació de l’Annex B adreçats a Llum del Nord, 
aquesta entitat ha manifestat una impossibilitat de declarar més despeses que les ja 
indicades pel fet de que únicament han executat un 8,85 % del projecte, pressupostat 
inicialment en 22.600,00 €. 
 
Vist el que es determina a la Base 15.c), en quan a la justificació correcte de la totalitat 
de l’import exigit a les Bases de la convocatòria. 
 
Vist que la Base 17.f) indica que el pressupost total presentat amb la sol·licitud és 
vinculant. 
 
Per tots els motius exposats, es proposa la revocació total de la subvenció de mil tres-
cents setanta-set euros amb seixanta dos cèntims (1.377,62 €) atorgada a La Llum del 
Nord. Associació per la ciutadania i la cooperació entre pobles.  
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer II.5 de 
l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 
2015, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la 
Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR, inicialment, per els motius indicats a la part expositiva d’aquest 
decret, la revocació total de la subvenció mil tres-cents setanta-set euros amb seixanta 
dos cèntims (1.377,62 €) atorgada a La Llum del Nord. Associació per la ciutadania i la 
cooperació entre pobles, NIF G63939599, en el marc de la convocatòria 5623/2014 de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre (acord 194/14). 
 
Segon.- CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies hàbils a l’interessat, 
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presenti les 
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al·legacions, i altres elements de prova, que consideri oportunes. Transcorregut aquest 
termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els anteriors acords a La Llum del Nord. Associació per la 
ciutadania i la cooperació entre pobles. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta agraeix als assistents 
la seva presència i aixeca la sessió essent les 11 hores i 30 minuts.  
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 
 
 
 
 


