Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015
A la ciutat de Barcelona, el 26 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,
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla, vicepresidenta cinquena, senyora
Núria Parlón i Gil, i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a
continuació: senyors Isaac Albert i Agut, 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 amb veu però sense vot següents: senyors Joaquim Forn i Chiariello i Miguel
Angel Ibáñez Giner.
Hi assisteixen, també, els diputats senyors Manuel Reyes López 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 assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis MartínezAlonso Camps, la interventora, senyora Teresa María Raurich i Montasell i el tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència els diputats i les diputades, senyors Joan Carles García i
Cañizares i Xavier García Albiol, i senyores Nuria Marín i Martínez, Alexandra Sevilla i
Oliveras i 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 12 de novembre de 2015.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en diversos Organismes Públics.
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3.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9765/15, de data 3 de
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el recurs
contenciós administratiu núm. 344/2015-E, procediment abreujat, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7, interposat pel senyor J.C.R. contra el Decret de
data 23 de juliol de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials i físics soferts amb motiu de
l’accident de trànsit ocorregut el dia 15 de juliol de 2014, per a la carretera BV1221, en sentit Navarcles, a causa de l’existència d’una taca de gasoil que es
trobava a la calçada.

4.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10033/15, de data 4 de
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part interessada, en el recurs
contenciós administratiu núm. 163/2015, que se segueix davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, a instància de la mercantil Explotació de Áridos Calizos, SA. contra la
desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat en el seu dia contra la
Resolució del cap del Servei d’Investigació i Recursos Minerals de 12 de gener
de 2015, de terminació de l’expedient de sol·licitud de modificació del programa
de restauració de la pedrera López Font, terme municipal de Sitges.

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10032/15, de data 5 de
novembre, pel qual s’acorda interposar recurs d’apel·lació contra la sentència
núm. 157/2015, de 31 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
1 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 290/2013 interposat per la mercantil
Explotación de Áridos Calizos, S.A. contra el Decret de la Presidència delegada
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que requeria l’esmentada empresa pel
compliment dels pactes subscrits en el conveni de 27 de maig de 1993 referents
a l’activitat extractiva a la pedrera López Font, dins l’àmbit del Parc del Garraf.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport
a la prestació de serveis socials, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins al 30/6/2015 i fins al
30/9/2015.

Servei de Contractació
8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social de
contractació per a l’exercici 2016, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels
sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social.
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Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
9.

Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de les incidències
esdevingudes en relació amb la formalització del contracte corresponent als
serveis de telefonia fixa (LOT 1) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) i de la controvèrsia existent en el procés de migració
d’aquest servei, entre l’operadora sortint (TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU) i
l’operadora entrant (VODAFONE ESPAÑA SAU), i la consegüent fixació de la
despesa generada per la continuïtat del servei fins a la finalització del procés de
migració, la seva autorització i disposició.

Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
10.

CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 42.097,49 € (quaranta-dos
mil noranta-set euros amb quaranta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2015.

11.

MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 96.360,28 € (noranta-sis
mil tres-cents seixanta euros amb vint-i-vuit cèntims), a l'Ajuntament de
Montornès del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2015.

12.

NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 14.754,58 € (catorze mil set-cents
cinquanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de
Navarcles, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2015.

13.

SANT POL DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 31.400,01 € (trenta-un mil
quatre-cents euros amb un cèntim), a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2015.

Caixa de Crèdit
14.

RAJADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinquanta mil euros) per
a finançar l’actuació local “Riera i cultura”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

3

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

15.

16.

17.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 10.000€
(deu mil euros) per a finançar l’actuació local “Vehicle adaptat”, al 0% d’interès i
a retornar en 5 anualitats.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 90.000€
(noranta mil euros) per a finançar l’actuació local “Escullera 11 setembre i
calefacció pavelló”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setantacinc mil euros) per a finançar l’actuació local “Aparcament plaça Mercat”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
18.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm.
2015/4802.

19.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
D.V.S., en resolució de l’expedient núm. 2015/5964.

20.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en resolució de l’expedient núm.
6034.

21.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
N.C.V., en resolució de l’expedient núm. 2015/6263.

22.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en resolució de l’expedient núm.
2015/6408.

23.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa LAUSE, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/6410.

24.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de vegetació
a la carretera BV-1243 a favor de l’empresa Probiomassa Producció, S.L., en
resolució de l’expedient núm. 2015/6931.

25.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Castellcir, en resolució de l’expedient núm. 2015/7340.

26.

Dictamen pel qual es proposa aprovar i denegar una autorització d’obres a favor
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de la Sra. S.D., en resolució de l’expedient núm. 2015/6418.
27.

Dictamen pel qual es proposa rectificar l’errada material de l’acord aprovat per la
Junta de Govern de data 8 d’octubre de 2015, pel qual es va aprovar una
autorització d’obres a favor del Sr. A.R.R., en resolució de l’expedient núm.
2015/5958.
Convenis de col·laboració
28.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació d’un
conveni específic formalitzat amb l’Ajuntament de Mataró als efectes de
l’actuació 14/X/113513 “Traspàs d’un tram de la carretera C-1415c i execució de
les obres per la reurbanització d’un tram de la carretera C-1415c inclosa al Pla
General d’Ordenació El Sorrall. T.M. Mataró”, en el marc de les instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
29.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc a subscriure amb la Institució de les Lletres Catalanes, per a la
coorganització del cicle anual “Poesia als Parcs. Lletres i Paisatges”.

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
30.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de l’aportació per a l’any 2016 al Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, relativa al conveni signat el 17.01.2011 per a la “Realització de les
tasques d’informació de l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de
Montesquiu”, per un import de 138.253,37 € (cent trenta-vuit mil dos-cents
cinquanta-tres euros amb trenta-set cèntims)

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
31.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació del Programa Anual 2015 entre la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd per a la realització dels
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit
territorial, per un import de 30.000 € (trenta mil euros).

32.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació del termini d’execució i justificació del Programa Anual 2015 entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals GavarresaMoianès per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial.
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
33.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
liquidació i el tancament del fons de prestació “Integració sociolaboral de
persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

34.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
liquidació i el tancament del fons de prestació “Finançament dels serveis locals
d’ocupació”, en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.

35.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del conveni
tipus per a la posada a disposició i utilització de la plataforma telemàtica XALOC
i del model de comunicat d’encàrrec de tractament de dades.

36.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del Protocol
general per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC) i
del model d’adhesió.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Gerència de Serveis de Cultura
37.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar
inicialment les subvencions concedides a diverses entitats segons Bases
específiques en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de
foment i difusió de la cultura popular i tradicional, per a l’any 2014, dins de la
demarcació de Barcelona.

Gerència de Serveis d’Educació
38.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la rectificació
d’error material, acceptar la justificació i deixar sense efecte l’acord de revocació
de l’ajut a Cabrera de Mar, derivat dels ajuts consistents en fons de prestació
“suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc del
Catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Gerència de Serveis de Benestar Social
39.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar la
convocatòria núm. 2015/7623 de la novena edició del “Premi Josep Ma. Rueda i
Palenzuela” corresponent a l’any 2015, aprovar les bases de la convocatòria i
dotació econòmica, per un import de 7.500 € (set mil cinc-cents euros).
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40.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’Addenda de modificació i pròrroga per a l’any 2016, del conveni subscrit, en
data 23 de febrer de 2015, entre la Diputació de Barcelona, CaixaBank, l’Obra
Social “la Caixa” i MoneyToPay, per a l’establiment de les obligacions de les
parts en el desenvolupament del programa targeta moneder d’impacte social, i
aprovació de la modificació i pròrroga des de l’1 de gener de 2016 al 31 de
desembre de 2016 del Programa “Targeta moneder d’impacte social”, per un
import de 49.500 € (quaranta-nou mil cinc-cents euros).

Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana
41.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació definitiva de la
revocació parcial de la subvenció concedida a la Fundació ACSAR en relació al
programa “Xarxa local de dinamitzadors/res d’entitats i reintegrament dels
ingressos indeguts, per un import de 20.797,44 € (vint mil set-cents noranta-set
euros amb quaranta-quatre cèntims).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 de novembre de 2015.Per la presidenta, senyora Conesa, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent
a la sessió ordinària del dia 12 de novembre de 2015, es pregunta si existeix alguna
objecció o esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2. Dictamen 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, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSCCP, 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
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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
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).
D’altra banda, s’ha detectat una errada material en el nom d’un dels representants
designats per incorporar-se al Consorci del Parc de la Serra de Collserola, en el senti
que on diu Il·lm. Sr. Lluis Moreno Tomàs ha de dir Il·lm. Sr. Lluis Tomàs Moreno,
respecte de l’acord de la Junta de Govern de data 12.11.2015 (ref. AJG 577/15) errada
que cal subsanar, d’acord amb l’art, 105.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú,
segons el qual l’Administració pública pot en qualsevol moment rectificar els errors
materials existents als seus actes.
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:
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A) ASSOCIACIONS
1.- Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) (NIF 503030767)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació
de Barcelona a l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) com a
vocal a l’Assemblea General, les quals poden tenir o no la condició de Diputat/da,
d’acord amb l’article 7.1) dels Estatuts de l’Associació.
Les persones designades són:
Titular: Il·lm. Sr. Marc Castells Berzosa
Suplent: Il·lma. Sra. Sònia Recasens Alsina
2.- Associació “Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos”
-CGLU- (NIF G63327696)
El representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació “Organización
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU”, será la seva
Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sense perjudici que pugui delegarho.
Es designa el Diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot, com a suplent, per
poder actuar per absència de la Sra. Conesa en les reunions que es convoquin per
l’Associació, i en la representació que aquesta ostenti.
3.- Associació Arc Llatí (NIF G63019624)
Primer.- El representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de
l’Associació Arc Llatí és, amb caràcter nat, la seva Presidenta, Excma. Sra.
Mercè Conesa Pagès, d’acord amb l’art. 13 dels estatuts d’aquesta associació
internacional, sens perjudici que pugui delegar-ho.
Segon.- Es designa el Diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot, com a
suplent, per poder actuar en absència de la Sra. Conesa en les reunions que es
convoquin per l’Associació Arc Llatí, i en la representació que aquesta ostenti.
Tercer.- A la Diputació de Barcelona, d’acord amb els acords presos per
l’Associació li correspon, també, el Secretariat Permanent i la Tresoreria del Consell
d'Administració fins l’any 2020.
B) ALTRES
1. Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom D’igualada - Òdena
Primer.- En la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom
d’Igualada-Òdena, creada amb la participació de la Diputació de Barcelona,
aquesta Corporació estarà representada institucionalment per seva Presidenta,
Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, o persona en qui es delegui.
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Segon.- Designar suplent per absència de la Presidenta de la Diputació de
Barcelona, per substituir-la en la representació que li correspon en la Taula
Estratègica per a l’impuls de l’actual aeròdrom d’Igualada – Òdena, el Diputat Il·lm.
Sr. Jordi Fàbrega Colomer, Diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Tercer.- Designar com a representants de la Diputació de Barcelona, per a integrarse en el Grup Tècnic de Treball de la Taula Estratègica, a les següents persones:
Titular: Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer
Suplent: Sr. Leandre Mayola Tresserras
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Transports i Mobilitat,
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central, i a les persones
designades, per al seu coneixement i efectes oportuns.
2.- Junta Distribuïdora d’Herències de la Generalitat de Catalunya
La representació de la Diputació de Barcelona correspon a la seva Presidenta,
Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès (art. 13.1.f del D 244/1995, d’1 d’agost), sense
perjudici que pugui delegar-se.
Es delega la representació de la Diputació de Barcelona en la Junta
Distribuïdora d’Herències de la Generalitat de Catalunya en el Sr. Jordi Roca
Ventura, Coordinador d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, de l’Àrea de Presidència, com a vocal de la Junta d’acord amb l’article
13.1.f) del D 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora
d’Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a
favor de la Generalitat de Catalunya.
3.- Patronat de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià
Primer.- A petició de la Família Tarradellas Macià, la Presidenta de la Diputació
de Barcelona, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, serà membre del Patronat de
l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.
Segon.- El Sr. Sr. Francesc X. Forcadell Esteller, substituirà a la Presidenta,
per absència d’aquesta, en les reunions que celebri el Patronat.
4.- Institut d’Estadística de Catalunya – IDESCAT - (NIF Q5850015H)
(Generalitat de Catalunya)
Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en l’ Institut
d’Estadística de Catalunya –IDESCAT-, com a vocal en el Consell Rector del
Sistema Estadístic de Catalunya, la qual pot tenir o no la condició de Diputat/da,
d’acord amb l’art. 8.2.c) del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i
funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya, on es preveu la participació de
la Diputació de Barcelona en aquest òrgan.
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La persona designada és:
Sr. Francesc X. Forcadell Esteller
SEGON. COMPLETAR la designació de representants en els Organismes públiques
que es detallen a continuació:
Comitè Provincial de Barcelona, de Creu Roja Espanyola (NIF Q2866001G)
La Junta de Govern en data 12.11.2015 (ref. AJG 577/15) va designar la Il·lma. Sra.
Teresa Maria Fandos Payà com a representant de la Diputació de Barcelona en el
Comitè Provincial de Barcelona de Creu Roja.
Per poder actuar per substitució de la Sra. Fandos en les reunions que es
convoquin, i per absència d’aquesta, es designa el Sr. Jose Muñoz Luque com a
suplent.
Així, doncs, i d’acord amb l’acord adoptat i la modificació que ara es proposa, la
representació de la Diputació de Barcelona en el Comitè Provincial de Barcelona
de Creu Roja, resta de la següent manera:
“Designar les persones, titular i suplent, que han 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.
Les persones designades, són:
Titular: Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos Payà, Diputada Delegada de Benestar
Social
Suplent: Sr. Josep Muñoz Luque, Gerent de Serveis de Benestar Social.”
TERCER.- MODIFICAR la designació de representants en els Organismes públiques
que es detallen a continuació:
1.- Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials – ICPS- (NIF P5800018C)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut
Bosque efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 23.9.2015 (ref. AJG
417/15), com a vocal en el Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències
Polítiques i Socials –ICPS.
Segon.- Designar el Sr. Eduard López Domènec per substituir al Sr. Josep Ramon
Mut Bosque en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en el
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials – ICPS, d’acord amb els estatuts
de l’ens i la modificació proposada, es concreta en el següent:
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1.- Els quatre vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell de
Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, els quals poden o
no tenir la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 10 dels Estatuts del Consorci, i
de conformitat amb els criteris fixats a la DA 12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en virtut de la modificació operada per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL), conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 que fou
rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 152/14,
respectivament), són:
1.
2.
3.
4.

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Eduard López Domènec
Sr. F. Xavier Forcadell i Esteller
Sr. Salvador Gausa Gascon

2.- El vocal representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva
del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, el qual pot o no tenir la
condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 14 dels Estatuts del Consorci, i de
conformitat amb els criteris fixats a la DA 12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en virtut de la modificació operada per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL), conforme amb l’acord plenari de 30 d’octubre de 2014 que fou
rectificat pel de 20 de novembre de 2014 (acords núm. 135/14 i 152/14,
respectivament), és
Sr. Salvador Gausa i Gascon
3.- D’acord amb els propis Estatuts, art. 16, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència i
la Vice-presidència del Consorci de manera rotatòria, i com a tal forma part dels
seus òrgans de govern, per un període de dos anys cadascun; corresponent-li la
Presidència fins el 31.12.2015.
2.- Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
(NIF G61524070)
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Montserrat Tordera
Vigas efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.2015 (ref. AJG
549/15), com a vocal suplent en el Consell General de l’Associació Pacte
industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona,
Segon.- Designar la Il·lma. Sra. Sonia Recasens Alsina per substituir la Sra.
Tordera Vigas en la representació que ostentava fins ara.
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona en
l’Associació Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, d’acord
amb els estatuts de l’ens i la modificació proposada, es concreta en el següent:
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1.- Els dos representants, titulars i suplents, de la Diputació de Barcelona en el
Consell General de l’Associació Pacte industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona, els quals poden tenir o no la condició de Diputat/ da, d’acord amb
l’article 13.2 dels Estatuts de l’Associació, són:
1.- Titular: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
S. 1. Suplent: Sr. Josep González Cambray
2.- Titular: Il·lm. Sr. Marc Castells Berzosa
S. 2. Suplent: Il·lma. Sra. Sònia Recasens Alsina
2.- Designar d’entre els membres nomenats al Consell General, a l’Il·lm. Sr. Marc
Castells Berzosa com a representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè
Executiu de l’Associació, d’acord amb l’article 19.2 dels Estatuts.
3.- Les persones designades com a suplents, ho son dels seus respectius titulars i
en la representació que ostentin.
QUART.- SUBSANAR l’error material comès en l’acord de la Junta de Govern del dia
12.11.2015 (AJG 577/15) en la transcripció del nom d’un dels representants designats
per al Consorci del Parc de la Serra de Collserola, en el sentit que, on diu Il·lm. Sr.
Lluis Moreno Tomàs, ha de dir Il·lm. Sr. Lluis Tomàs Moreno.
Així, l’acord adoptat quedarà de la següent manera:
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.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut Bosque
Il·lma. Sra. Montserrat Ballarin Espuña
Il·lm. Sr. Lluis Tomàs Moreno
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.
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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.”
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- NOTIFICAR els acords precedents als organismes i persones afectats per al
seu coneixement i efectes legals oportuns.
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9765/15, de data 3 de
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el recurs
contenciós administratiu núm. 344/2015-E, procediment abreujat, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7, interposat pel senyor J.C.R. contra el Decret
de data 23 de juliol de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials i físics soferts amb motiu de
l’accident de trànsit ocorregut el dia 15 de juliol de 2014, per a la carretera BV1221, en sentit Navarcles, a causa de l’existència d’una taca de gasoil que es
trobava a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a demandada en el recurs contenciós administratiu
núm. 344/2015-E procediment abreujat, interposat pel senyor J. C. R. contra el Decret,
de data 23 de juliol de 2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials i físics soferts amb motiu de l'accident de
trànsit ocorregut el dia 15 de juliol de 2014, quan el senyor C. circulava amb la seva
moticicleta Suzuki model Rugman 650 Exc., amb matrícula núm. 250-CFX, per la
carretera BV-1221, en sentit Navarcles, a l'altura del PK 35,700, a causa de
l'existència d'una taca de gasoil que es trobava a la calçada.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) escau
personar-s’hi en defensa dels interessos de la Corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la Corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personar14
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s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Corporació en el recurs esmentat.
Alhora, la Diputació de Barcelona ha citat l’asseguradora AXA Seguros Generales S A,
Compañía de Seguros y Reaseguros (en endavant AXA) com a part interessada en
l’esmentat recurs, en tant que la Corporació té subscrita una pòlissa amb dita
companyia per assumir els riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la qual
inclou, a més, la seva defensa judicial en els processos jurisdiccionals que se suscitin
sobre aquesta matèria.
AXA ha designat el senyor Domingo Rivera López, advocat de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada
Cuatrecasas per assumir la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs
de referència, per la qual cosa escau ratificar aquestes designes, les despeses de les
quals aniran a càrrec de dita companyia.
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. Comparèixer, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 344/2015-E, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7,
interposat pel senyor J. C. R. contra el Decret, de data 23 de juliol de 2015, de
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials i físics soferts amb motiu de l'accident de trànsit ocorregut el dia 15 de juliol
de 2014, quan el senyor C. circulava amb la seva motocicleta Suzuki model Rugman
650 Exc., amb matrícula núm. 250-CFX, per la carretera BV-1221, en sentit Navarcles,
a l'altura del PK 35,700, a causa de l'existència d'una taca de gasoil que es trobava a
la calçada.
Segon. Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer. Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 344/2015-E a la companyia asseguradora
AXA, i ratificar la designa realitzada per la companyia a favor de l’advocat senyor
Domingo Rivera López i del procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
d’AXA.
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10033/15, de data 4 de
novembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part interessada, en el recurs
contenciós administratiu núm. 163/2015, que se segueix davant el Tribunal
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Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, a instància de la mercantil Explotació de Áridos Calizos, SA. contra la
desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat en el seu dia contra la
Resolució del cap del Servei d’Investigació i Recursos Minerals de 12 de gener
de 2015, de terminació de l’expedient de sol·licitud de modificació del programa
de restauració de la pedrera López Font, terme municipal de Sitges.- 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:
La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de
Catalunya ha citat la Diputació de Barcelona per comparèixer com a part interessada
en el recurs contenciós administratiu núm. 163/2015, que se segueix davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, a instància de la mercantil Explotación de Áridos Calizos, S.A. contra la
desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat en el seu dia contra la
Resolució del cap del Servei d'Investigació i Recursos Minerals de 12 de gener de
2015, de terminació de l'expedient de sol·licitud de modificació del programa de
restauració de la pedrera López Font, terme municipal de Sitges.
A la vista de l’informe emès per la secretària general de la Corporació, i 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, escau personar-s’hi en defensa dels
interessos de la Corporació, tot designant lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació corporativa en el recurs esmentat.
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. COMPARÈIXER, com a part interessada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 163/2015, que se segueix davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, a instància de la mercantil
Explotación de Áridos Calizos, S.A. contra la desestimació presumpta del recurs
d'alçada interposat en el seu dia contra la Resolució del cap del Servei d'Investigació i
Recursos Minerals de 12 de gener de 2015, de terminació de l'expedient de sol·licitud
de modificació del programa de restauració de la pedrera López Font, terme municipal
de Sitges.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
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.
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La presidenta dóna la paraula al diputat senyor Duran, president del Grup CUPPoble Actiu, qui diu: Gràcies senyora presidenta. Fa dos mesos que des de diferents
grups polítics estem reclamant la informació o una explicació pertinent sobre tot el que
fa a aquest contenciós de Áridos Calizos. Fins ara la resposta ha estat el silenci i
reiterem aquesta petició d’informació. Gràcies.
La presidenta, senyora Conesa, diu: En tot cas hi ha diferents respostes, una més
jurídica que la podrà donar la secretària general i l’altra des de l’Àrea.
La secretària general, senyora Mahillo diu: En cuanto a los puntos 4 y 5, en relación
con los contenciosos, hay unos informes muy extensos explicando jurídicamente
ambos puntos, que están colgados en las carpetas públicas. Si que es verdad que
primero se hizo un informe bastante escueto de cada punto y, posteriormente, yo pedí
a la Dirección de Servicios Jurídicos que los hiciera más extensos, dentro de lo que se
puede decir en un informe, porque lógicamente hay una serie de temas de los cuales
se puede hablar personalmente pero no en un informe, porque es la estrategia que
tiene Diputación de Barcelona para defender sus intereses. Pero están colgados
ambos informes.
Tot seguit intervé el senyor Junyent, diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient, del Grup CiU, qui diu: Jo també volia dir el mateix; que aquesta és la
intenció i que s’havia de fer el procés jurídic que tocava. Aquesta és la segona cosa
perquè a hores d’ara si nosaltres aturéssim el procés jurídic quedaríem absolutament
descoberts de la possibilitat d’arribar a una entesa amb ells, extrajudicial o política. Per
tant, el que és evident és que havia de seguir el seu procés jurídic, com ha dit la
senyora secretària, la senyora Petra Mahillo, i per tant la informació que es pugui
donar és la que es pot conèixer a traves d’aquesta carpeta pública.
Intervé novament el diputat senyor Duran, president del Grup CUP-Poble Actiu,
qui diu: No, la nostra intervenció anava més en el sentit no de com està jurídicament
la situació, sinó d’una explicació de que és el que ha passat en aquest procés, és a dir,
quin és el problema amb Aridos Calizos.
La presidenta, senyora Conesa, demana a la secretària general si pot explicar una
mica quina és la situació, què ha passat, etc.
La secretària general, senyora Mahillo, diu: Este es un tema que por lo que conozco
viene del año 1993, en que se formalizó un convenio entre la Diputación de Barcelona
y la Pedrera López Font en el cual se establecieron una serie de obligaciones para
ambas partes. A ellos les correspondía realizar unas aportaciones económicas
periódicas, y dejarlo libre en un momento determinado y posteriormente la Corporación
podría realizar los planes especiales correspondientes. Por las razones que
desconozco, desde el año 1993, ese convenio fue denunciado por Pedrera López
Font, posteriormente hubo una sentencia del TSJC, en la que se salió por defectos
formales; se dijo que ese convenio no es ejecutivo por la sencilla razón que no había
sido aprobado ni por parte del órgano competente que correspondería, la Junta de
Gobierno en aquel momento, ni tampoco por el órgano competente de la Sociedad,
imagino que el consejo de administración o el consejero delegado. Esto referente a
uno de los puntos. En cuanto al otro, se trata de un contencioso en el que nosotros
comparecemos como parte codemandada y en el que tenemos interés en
personarnos, junto con la Generalitat, ya que la Dirección General de Minas de la
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Generalitat de Catalunya ha desestimado presuntamente el recurso de alzada
interpuesto contra la denegación de la solicitud de modificación del programa instada
por la empresa. Y la Corporación lo único que hace es ir en calidad de codemandada.
Esto es lo que puedo explicar. La información puede completarse con la que está
disponible desde el pasado lunes en las carpetas públicas. En todo caso, si alguien
necesita más información, ésta puede completarse desde la Asesoría Jurídica. Se
trata de recursos anteriores a mi incorporación a esta casa y yo no puedo explicar
mucho más.
La presidenta, senyora Conesa, diu: Gràcies, secretària. En tot cas mirarem de
seguir aquest tema, però nosaltres també ens hem hagut d’informar perquè la situació
ens ve sobrevinguda i no sabem com és i com es va gestar tota aquesta situació.
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10032/15, de data 5 de
novembre, pel qual s’acorda interposar recurs d’apel·lació contra la sentència
núm. 157/2015, de 31 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
1 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 290/2013 interposat per la mercantil
Explotación de Áridos Calizos, S.A. contra el Decret de la Presidència delegada
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que requeria l’esmentada empresa pel
compliment dels pactes subscrits en el conveni de 27 de maig de 1993 referents
a l’activitat extractiva a la pedrera López Font, dins l’àmbit del Parc del Garraf.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donarse per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
En data 2 de setembre de 2015 s’ha notificat a aquesta Diputació de Barcelona la
Sentència núm. 157/2015, de 31 de juliol, dictada pel Jutjat contenciós administratiu
núm. 1 de Barcelona, que estima el recurs interposat per la mercantil Explotación de
Áridos Calizos, S.A. (EACSA) contra el Decret de 21/05/2013 de la Presidència
delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, pel qual es requeria la dita mercantil,
titular dels drets d’explotació de la pedrera López Font ubicada al Parc del Garraf, a fi
que hi realitzés els treballs de restauració, que fes el pagament de determinades
aportacions a què s’havia obligat i que dugués a terme la cessió de l’autorització
extractiva en favor d’aquesta Diputació, tot això en compliment del conveni signat en
data 27 de maig de 1993 i d’acord amb les previsions del Pla especial de protecció del
Parc del Garraf.
A la vista de l’informe emès per la secretària general de la Corporació, i 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, escau interposar recurs d’apel·lació contra
l’esmentada sentència.
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.

18

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. Interposar recurs d’apel·lació contra la Sentència núm. 157/2015, de 31 de
juliol, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona en el recurs
ordinari núm. 290/2013.
Segon. Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 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 del
poder judicial, comparegui davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a fi de
sostenir el recurs d’apel·lació.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport
a la prestació de serveis socials, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Antecedents de fet:
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el
marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que
es comprenguin al Pla de referència.
2. L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials
del Pla es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres instruments
principals: Meses de concertació, Catàlegs de serveis i Programes complementaris,
essent aquests últims instruments específics elaborats de forma contingent per tal
d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació
i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics derivats de les situacions
conjunturals i d’urgència. Als efectes de la configuració del règim regulador dels
instruments de cooperació local i de la distribució dels recursos, el Protocol general
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” estableix els principis generals que
guien i orienten l’exercici de les competències en matèria de cooperació i
assistència local de la Diputació de Barcelona, a més de tots aquells aspectes
relatius a la gestió dels instruments de cooperació. Es tracta dels principis de
transparència, bon govern, eficàcia, eficiència i sostenibilitat orientats, aquests
darrers, a l’assoliment de la simplicitat administrativa dels requisits i procediments a
seguir per a l’atorgament definitiu dels ajuts concedits.
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3.

La Diputació de Barcelona, per raó de la seva convicció municipalista, duu a terme
actuacions relacionades amb la cooperació i assistència als municipis del seu
àmbit territorial. Aquestes iniciatives incideixen directament en la sostenibilitat de
les hisendes locals, en la garantia de la suficiència financera local i en la prestació
dels serveis públics, a més de contribuir a reforçar l’autonomia local des de la
necessària consideració de l’asimetria territorial i l’observança dels principis de
diferenciació, subsidiarietat i lleialtat institucional. Així mateix, esdevé de gran
rellevància la cooperació prestada en l’àmbit de la despesa corrent, en ser
aquesta la menys susceptible de reduir-se a curt termini, sense deixar de banda,
per això, la despesa inversora.

4.

En un altre ordre de coses, també esdevé clau l’aposta per la cohesió social i per
la qualitat de vida de les persones. I és que, si bé la crisi no ha fet emergir
problemàtiques noves, atès que els processos d’exclusió social no són un
fenomen nou en les nostres societats, sinó que s’expliquen per canvis estructurals
d’ordre econòmic, social i cultural divers, sí que ha fet que les problemàtiques ja
existents s’expandissin cap a sectors de la població que gaudien d’un cert
benestar, com és el cas de les classes mitjanes. Tot plegat ha acabat provocant
una forta demanda de serveis socials i l’augment de població en risc d’exclusió
social. Totes aquestes circumstàncies requereixen de les administracions
públiques i, en particular, de la Diputació de Barcelona, una resposta eficaç i
eficient, que permeti garantir la cohesió i la integració social i, com a mínim, el
manteniment de la qualitat de vida de les persones.

5.

En el marc del desplegament del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’ha
vetllat per atendre les noves necessitats dels governs locals, treballant des de la
necessària aposta pel municipalisme i, al mateix temps, per la cohesió social. En
aquest sentit, la Diputació de Barcelona ja s’ha mostrat compromesa també amb
la garantia de la solvència de les hisendes locals i amb la prestació adequada dels
serveis públics mínims. D’aquí que s’aprovés el “Programa complementari de
suport a la solvència econòmica local”, per acord de la Junta de Govern d’aquesta
Corporació de data 8 de novembre de 2012.

6.

En vista de l’exposat, i de conformitat amb els articles 31 i 36, en relació amb
l’article 25, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
dels articles 91 a 93 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb
l’article 66 del mateix cos legal, que estableixen la competència de les diputacions
provincials per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, la Diputació de Barcelona promou i aprova el “Programa complementari
de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis
socials”. Aquest Programa complementari és el darrer que s’emmarca en el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” guardant un innegable paral·lelisme amb el
“Programa complementari de suport a la solvència econòmica local”, el primer
d’aquests instruments de cooperació, aprovat el 8 de novembre del 2012 en el
marc de l’anterior Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

7.

El “Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de
suport a la prestació de serveis socials” té per finalitat vetllar per la sostenibilitat de
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les hisendes locals i assegurar la continuïtat, tant en el funcionament com en la
prestació, dels serveis públics desplegats en exercici de les competències
atribuïdes als governs locals per la legislació vigent, sigui quina sigui la seva
naturalesa. Així mateix, i de forma específica, es procurarà garantir l’existència i el
manteniment dels serveis de caràcter bàsic a tots els municipis de la demarcació
de Barcelona, amb independència de la seva dimensió, tot prestant una atenció
especial al finançament d’aquells serveis o actuacions de naturalesa social. Amb
aquesta priorització dels serveis socials es pretén donar resposta a una realitat
complexa i, d’aquesta manera, contribuir a donar la cobertura adequada a
aquelles situacions de necessitat, i d’urgència, en què es veuen immerses encara
moltes persones i famílies, a conseqüència de la crisi econòmica dels darrers
anys.
8.

Els ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa complementari
s’articulen des d’una òptica flexible, modulable en raó de la multiforme realitat dels
governs locals de la nostra demarcació. A més, es cerca la màxima cobertura
territorial, raó per la qual el seu desplegament es durà a terme tot coordinant les
diferents iniciatives impulsades des d’altres administracions per a garantir la
prestació dels serveis públics locals amb eficàcia, eficiència, objectivitat i igualtat,
evitant duplicitats i actuant des de la proximitat i la consideració de l’asimetria
territorial, amb ple respecte tant del principi de lleialtat institucional com,
principalment, del principi d’autonomia local.

9.

El present “Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i
de suport a la prestació de serveis socials” va adreçat als municipis i a les entitats
municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona, amb excepció de la
ciutat de Barcelona que, per raó de la seva subjecció a un règim especial, compta
amb una relació convencional i bilateral amb la Diputació de Barcelona. Així
mateix, es confereix un tractament específic als petits municipis, en el marc de la
“Línia específica de suport al petit municipi”, aprovada per decret de Presidència
de la Diputació de Barcelona el 15 de juliol del 2014. En concret, se’ls reconeix la
possibilitat d’adreçar-se a la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de
suport al petit municipi, per a la formulació de consultes genèriques, i en particular,
per a la resolució de totes aquelles qüestions que es derivin de l’aplicació del
present Programa complementari.

10. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat
en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, s’ha dut a terme de
conformitat amb el previst a la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició les
subvencions que integren els plans o instruments similars que tinguin per objecte
portar a terme les funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per la
seva normativa específica, essent d’aplicació supletòria les previsions contingudes
en la referida llei. En vista d’això, resulta directament aplicable al present
Programa complementari la normativa reguladora del Protocol general del Pla
“Xarxa Governs Locals 2012-2015” en la mesura que n’empara la seva aprovació i
ulterior desplegament.
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Fonaments de dret:
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.5.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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Presidenta
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el “Programa complementari de garantia de la suficiència
financera local i de suport a la prestació de serveis socials” i el seu règim regulador, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”:
RÈGIM REGULADOR DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA
SUFICIÈNCIA FINANCERA LOCAL I DE SUPORT A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
SOCIALS
Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquest règim és definir les condicions específiques de concessió i
gestió dels ajuts econòmics adreçats als governs locals de la demarcació de
Barcelona en el marc del “Programa complementari de garantia de la suficiència
financera local i de suport a la prestació de serveis socials” (en endavant,
Programa complementari).
2. Aquest Programa complementari té com a finalitat principal garantir la suficiència
financera de les hisendes locals i assegurar la prestació dels serveis públics que
responguin a l’exercici de les competències legalment atribuïdes als governs
locals, tot assegurant la seva continuïtat. Així mateix, es pretén afavorir el
compliment de les condicions que siguin necessàries perquè els governs locals
destinataris puguin prestar, en condicions adequades, els serveis públics de
caràcter bàsic i, preferentment, aquells de naturalesa social i assistencial.
Article 2. Destinataris
1. Podran ser destinataris i, en el seu cas, beneficiaris dels ajuts econòmics
concedits en el marc d’aquest Programa complementari els municipis i entitats
municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona,
prèvia acceptació dels ajuts econòmics concedits.
2. No ostenta la condició de destinatària dels ajuts atorgats la ciutat de Barcelona per
raó de la seva subjecció a un règim especial, el qual ve configurat per la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu
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2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Llei 22/1998, de 30 de desembre, la Carta municipal de
Barcelona, modificada per la Llei 18/2014, de 23 de desembre, i la Llei 1/2006, de
13 de març, mitjançant la qual es regula el règim especial del municipi de
Barcelona. Aquesta especialitat justifica que la cooperació amb l’Ajuntament de
Barcelona es dugui a terme en el marc d’un instrument de cooperació específic,
de caràcter convencional i bilateral.
Article 3. Reconeixement específic als petis municipis
1. En el marc del present Programa complementari, i prenent en consideració
l’asimetria territorial i el principi de diferenciació, es confereix un tractament
específic als municipis de fins a 1.000 habitants tot en el marc de la “Línia
específica de suport al petit municipi”, aprovada per decret de Presidència de la
Diputació de Barcelona el 15 de juliol del 2014. En aquest sentit, els petits
municipis seran beneficiaris d’un suport específic, de tipus tècnic, consistent en la
prestació de l’atenció i assessorament que sigui necessari respecte totes aquelles
qüestions que es derivin de la gestió i desplegament del present Programa
complementari.
2. L’Oficina de suport al petit municipi, vinculada a la bústia de contacte
petitmunicipi@diba.cat, serà el canal que permetrà vehicular les consultes que es
plantegin per part d’aquest col·lectiu de municipis a la Diputació de Barcelona.
Article 4. Obligacions dels ens destinataris
1. Els governs locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona
es comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat
amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com
també, a presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a
complir les següents obligacions:
a. El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació, verificació i control financer que realitzi la Intervenció
General de la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació
que els sigui requerida en relació amb l’ajut concedit.
b. L’ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la
Diputació de Barcelona tots els documents originals justificatius del
compliment de les determinacions que s’estableixen en aquest règim
regulador, així com dels ingressos amb què es financen les
actuacions que són objecte de suport. Aquests documents es
conservaran per un període no inferior als 6 anys.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut
concedit.
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Article 5. Despesa elegible
1. Són susceptibles de ser finançades, mitjançant els recursos oferts en el marc del

present Programa complementari, aquelles despeses que s’hagin generat dins el
període d’execució i que estiguin directament vinculades amb l’objecte d’aquest
Programa complementari. A tal efecte, es consideren elegibles les despeses
relacionades amb la prestació de serveis públics locals o amb la realització
d’activitats corresponents als següents capítols pressupostaris, en els termes de
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, de pressupostos de les entitats locals,
modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març:

a. Despeses de personal, corresponents al Capítol 1 del pressupost de
despesa dels ens destinataris.
b. Despeses corrents en béns i serveis, així com les relatives a la
realització d’obres de manteniment, reparació i conservació
d’equipaments i infraestructures, o a l’adquisició i reposició de béns
de naturalesa no inventariable vinculades a la prestació dels serveis
públics locals, que es corresponguin amb el Capítol 2 del pressupost
de despesa dels ens destinataris.
c. Transferències corrents, corresponents al Capítol 4 del pressupost de
despesa dels ens locals destinataris, derivades de les despeses
generades en favor d’ens instrumentals o delegats gestors de serveis
públics locals. També es podran justificar aquelles despeses
originades amb ocasió de l’atorgament de subvencions, per part dels
ens locals destinataris, en favor de persones físiques o jurídiques
beneficiàries, sempre de conformitat amb l’establert en el present
règim de concertació.
2. En virtut del principi d’importància relativa s’admetrà també com a despesa
elegible la corresponent al Capítol 6 del pressupost de l’ens local destinatari,
sempre i quan l’import justificat per aquesta despesa no superi un 20% de l’import
total atorgat i, a més, es tracti de despeses realitzades a conseqüència de la
prestació dels serveis públics de caràcter bàsic i, preferentment, d’aquelles de
naturalesa social i assistencial que són objecte de suport en el marc del present
Programa complementari.
3. És requisit indispensable que es tracti de despeses derivades de la prestació de
serveis públics locals o de la realització d’activitats, de qualsevol naturalesa, que
responguin a l’exercici de les competències atribuïdes als governs locals, sigui
quina sigui la seva tipologia, d’acord amb la legislació vigent. No obstant això, els
ens locals destinataris, en funció de les seves necessitats, prioritzaran aquells
serveis o actuacions de caràcter bàsic i els que tinguin per causa o finalitat la
realització d’un servei o la prestació d’una activitat vinculada a la garantia de la
cohesió social, a la prestació de serveis socials, a la promoció de la reinserció
social de les persones o a l’atenció en casos de risc d’exclusió social, entre
d’altres pròpies de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones.
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Article 6. Quantia màxima dels ajuts
El present Programa complementari compta amb una dotació inicial de deu milions
d’euros (10.000.000 euros), amb càrrec al Pressupost de despesa de la Diputació de
Barcelona corresponent a l’any 2015.
Article 7. Procediment de concessió i criteris de distribució
1. La concessió dels ajuts econòmics que són objecte del present Programa
complementari es durà a terme mitjançant el procediment de concessió directa, en
la mesura que es tracta d’ajuts atorgats com a fons de prestació, de conformitat
amb el previst al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
2. En la realització del càlcul de la distribució dels ajuts atorgats en el marc del
present Programa complementari s’ha vetllat per a garantir l’observança dels
factors que s’assenyalen a continuació:
a. En el càlcul de la distribució dels ajuts s’ha considerat especialment
el factor territorial i la necessària observança de l’equitat per a donar
resposta a la realitat asimètrica dels governs locals. Així mateix, per
garantir la seva observança, i evitar l’existència de diferències
desmesurades entre l’assignació que reben els municipis en funció
de la seva població, en el moment de calcular el repartiment dels
ajuts s’ha procedit a l’assignació, a favor de cada ens local
destinatari, d’un import mínim garantit.
b. La població és un altre dels elements que s’ha considerat en el
moment de realitzar el repartiment en la mesura que atendre un
major nombre de persones suposa, també, incórrer en una major
despesa, sobretot de naturalesa corrent.
c. En darrer terme, el repartiment ha respost a la conveniència de
satisfer les necessitats concretes dels governs locals i, a tal efecte,
s’ha vetllat per considerar la realitat de cada municipi, en el benentès
que cadascun d’ells té unes necessitats específiques en relació amb
les despeses de caràcter social.
3. Les variables utilitzades per al càlcul de la distribució dels ajuts són les que es
relacionen a continuació:
a. Població: Es pren en consideració el nombre d’habitants de cada
municipi partint de les dades a data d’1 de gener del 2014. Font:
Idescat en base a INE.
b. Renda Bruta Familiar Disponible corresponent a l’any 2012: Es
refereix al conjunt d’ingressos de les famílies (salarials,
transferències socials, etc.) residents en un municipi o entitat
municipal descentralitzada. Font: Idescat en base a l’INE.
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c. Taxa d’atur: Es considera el percentatge d’aturats sobre la població
activa del municipi corresponent al mes de setembre del 2015. Font:
Hermes (Diputació de Barcelona), elaborada en base a les dades del
SOC i l’INSS.
4. El procediment seguir per a calcular la distribució dels ajuts atorgats en el marc
del present Programa complementari, considerant els 310 municipis i les 4 entitats
municipals descentralitzades, és el següent:
a.

Per a calcular la distribució dels ajuts s’ha partit de la consideració
d’un import mínim de 6.274,92 euros per a cada ens local destinatari.
Aquesta dotació respon a la voluntat de de garantir una assignació
bàsica i igual per a tots els ens locals destinataris del Programa
complementari, sigui quina sigui la seva població, considerant així
l’element de territorialitat. En total, la dotació mínima per als 310
municipis i les 4 entitats municipals descentralitzades ascendeix a
1.970.324,88 euros.

b.

A l’assignació mínima per a tots els destinataris se li ha sumat el que
correspon a la variable de població corregida amb la renda bruta
familiar disponible. Amb aquest càlcul s’ha garantit una dotació major
en favor dels ens destinataris que, amb caràcter general, compten
amb una renda familiar comparativament inferior.
Així, l’import que correspon percebre a cada destinatari s’ha calculat
a partir de dividir 7 milions d’euros entre la població més el resultat
d’aplicar l’invers de la renda bruta per càpita pel volum poblacional,
tal i com mostra la següent fórmula:

c.

Finalment s’ha pres en consideració la taxa d’atur amb l’objectiu
d’assignar més recursos en favor dels ens destinataris amb un major
percentatge d’aturats. Cal assenyalar, així mateix, que els municipis
que no disposen de població aturada no perceben recursos per
aquest concepte: 246,249 euros * punt percentual d’atur
=1.029.675,12 euros.

Article 8. Compatibilitat dels ajuts i inexistència de sobrefinançament
1. Els ajuts atorgats en el marc del present Programa complementari són compatibles
amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit per la Diputació de Barcelona o
altres administracions i ens públics o privats, sempre i quan no es produeixi, en
cap cas, el sobrefinançament de l’actuació i no s’estiguin finançant les mateixes
despeses.
2. En el moment de presentar les corresponents justificacions de despesa s’inclourà
una declaració expressa en el sentit exposat en els apartats precedents.
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Article 9. Centre gestor responsable de la gestió
El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de gestionar i fer el
seguiment dels ajuts atorgats per via d’aquest Programa complementari, així com del
seguiment de la completa i correcta presentació de les justificacions, és el servei de
Programació de la delegació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació.
Article 10. Període i modalitats d’execució
1. S’estableix un període d’execució d’aquest Programa complementari comprés
entre l’1/01/2015 i el 30/06/2016, ambdós inclosos.
2. Quant a les modalitats d’execució dels serveis o activitats que són objecte de
suport, es preveuen les següents:
a. Pel propi ens destinatari.
b. Mitjançant la realització d’una delegació o encàrrec de gestió en favor
d’altres ens instrumentals o dependents que s’integrin en el sector
públic de l’ens destinatari.
c. Mitjançant la formalització d’una delegació o encàrrec en favor
d’altres ens locals que ostentin la condició de destinataris en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
3. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar o delegar l’execució d’actuacions en
els termes previstos en aquest règim regulador, la justificació de les despeses
correspondrà, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
Article 11. Resolució de concessió i acceptació dels ajuts
1. La resolució de concessió dels ajuts s’efectua en el mateix acte que aprova aquest
Programa complementari i la seva regulació, d’acord amb els criteris establerts a
l’article 7. Aquest acte es notificarà als governs locals destinataris, de manera
individualitzada, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la data de la seva aprovació.
2. Per tal que la concessió dels recursos econòmics es faci efectiva, es requereix
que els ens destinataris formulin de manera expressa l’acceptació dels fons
concedits, com a màxim el 01/02/2016, mitjançant la realització del tràmit
d’acceptació “P305” disponible al “Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions”, a l'espai corresponent de la ”Xarxa de Governs Locals” de la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona. Sens perjudici d’aquest termini màxim,
aquells ens locals destinataris que vulguin cobrar la bestreta corresponent al 50%
de l’import atorgat dins l’anualitat 2015 hauran de presentar l’acceptació de l’ajut
abans del dia 15/12/2015.
3. Transcorregut el termini fixat a l’apartat 2, el centre gestor podrà requerir la
presentació o, si s’escau, l’esmena de l’acceptació als efectes de garantir que
s’ajusta a l’establert en el present règim regulador, habilitant un nou termini de deu
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dies hàbils, a partir de la seva notificació, per a la correcció dels defectes
detectats.
4. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin esmenat
els defectes notificats, es considerarà que l’ens destinatari ha renunciat a la
percepció dels imports que no hagin estat degudament acceptats. En aquest cas,
es procedirà a la revocació i/o a la reducció de l’ajut atorgat en els termes de
l’art.15.
Article 12. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació a favor dels beneficiaris es farà efectiu
mitjançant l’abonament d’una bestreta del 50% de l’import atorgat, prèvia
formalització de l’acceptació dels ajuts. El 50% restant s’abonarà una vegada
presentada la justificació de les despeses executades, en els termes de l’art.13.
2. El pagament de la bestreta del 50% de l’import concedit es justifica en la
necessitat de garantir la suficiència financera dels ens locals beneficiaris i,
d’aquesta manera, assegurar el manteniment i la continuïtat en la prestació dels
serveis públics locals en un context de dificultats econòmiques i socials.
Article 13. Justificació
1. Els ens beneficiaris dels ajuts atorgats disposaran, com a màxim, fins el
30/09/2016 per a presentar la justificació de les despeses corresponents als ajuts
atorgats.
2. La justificació de les despeses executades amb càrrec als ajuts econòmics
concedits en el marc del present Programa complementari s’efectuarà mitjançant
la realització del tràmit ”P425”, de justificació de despeses, disponible a la Seu
Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres
administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals”.
3. La justificació de despesa serà única i es referirà a la totalitat de l’ajut concedit.
4. Les factures, certificacions i altra documentació relativa a les despeses generades
pels destinataris hauran d'estar datades d'acord amb l'establert en el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen
les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades
durant el període d'execució previst a l'art.10.1.
5. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a
favor de l’ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de
conformitat d’una justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre
gestor de la Diputació, si s’escau, es posarà en contacte amb l’ens destinatari per
tal que aquest pugui esmenar la justificació mitjançant escrit en el que determinarà
els motius de la no conformitat.
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6. En cas que les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en
la proporció que correspongui a la reducció operada, amb la conseqüent obligació
de reintegrament d’aquesta part.
7. En el moment de presentar la justificació de despeses caldrà assenyalar la
modalitat d’execució dels serveis o activitats que han estat objecte de suport,
d’entre les assenyalades a l’art. 10.2, i fer constar el compliment dels següents
requisits:
a. Els ens instrumentals o dependents de l’ens destinatari en favor dels
quals s’hagi delegat, o encarregat, l’execució de les actuacions que són
objecte de finançament en el marc d’aquest Programa complementari
poden executar i aprovar les despeses corresponents als ajuts atorgats
sempre i quan s’acrediti, en el moment de justificar les despeses, que
s’integren en el sector públic del destinatari dels ajuts i, en particular,
que concorre alguna de les circumstàncies següents:
-

-

Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens
destinatari, amb una aportació majoritària, directa o
indirecta, de l’ens del que depèn, o bé,
Que l’ens executor està participat majoritàriament per
capital públic de l’ens destinatari del que depèn, o bé,
Que en l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen
majoritàriament membres de l’ens destinatari del que
depèn.

b. En cas de formalitzar-se una delegació o encàrrec en favor d’altres ens
que tinguin la consideració de destinataris en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, no vinculats ni integrats al sector públic de
l’ens destinatari, caldrà deixar constància de l’existència d’un acord de
delegació expressa, assenyalant l’òrgan i la data de la seva aprovació,
la vigència de l’acord o conveni de delegació i la identificació de l’ens
delegant.
Article 14. Liquidació del Programa
1. Transcorregut el termini màxim de justificació (30/09/2016) d’aquest Programa
complementari, s’aprovarà la seva liquidació provisional, mitjançant la qual
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per esmenar els
defectes existents.
2. Transcorregut el termini anterior, s’aprovarà la liquidació definitiva del present
Programa complementari, amb la revocació, total o parcial, dels ajuts no justificats.
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Article 15. Revocació, reintegrament i reducció dels imports abonats per la
Diputació
1. Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, el
reintegrament de les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de
Barcelona, sens perjudici de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els supòsits
següents:
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes
a l’article 4 i concordants d’aquest règim regulador.
b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports
corresponents a les quantitats avançades per la Diputació, una vegada
esgotat el termini per la justificació de despeses.
2.

Quan la revocació de l’ajut concedit impliqui el reintegrament de quantitats
abonades anticipadament, es podrà procedir a la compensació de deutes amb la
Diputació de Barcelona.

3.

La reducció o ajust a la baixa dels imports abonats per la Diputació es durà a
terme de conformitat amb allò estipulat en els articles anteriors d’aquest règim
regulador i podrà donar lloc al reintegrament dels imports satisfets prèviament.

Article 16. Protecció de dades personals
1.

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

2.

Els governs locals destinataris facilitaran les dades necessàries per a la
justificació de la despesa en els termes previstos en el present règim regulador, tot
fent cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control
de l’ajut concedit.

3.

Els destinataris tindran a disposició de la Diputació els documents originals
necessaris per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es consideri necessari
ampliar la informació de la justificació de la despesa.

4.

En qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el principi de
qualitat de les dades i no seran excessives per al compliment de la finalitat de
seguiment i control de l’ajut.

5.

Les dades personals facilitades pels governs locals beneficiaris a la Diputació de
Barcelona no seran incloses cap fitxer ni seran objecte de tractament, constituint
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únicament el suport documental de les justificacions de despeses derivades dels
ajuts concedits.
Article 17. Publicitat
Es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la relació total d’ajuts
atorgats, amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, l’ens beneficiari,
la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la data de
resolució.
Article 18. Règim jurídic aplicable
1.

El present règim regulador es dicta en desplegament de les previsions del
Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

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

-

Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
Llei 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 legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local
i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Barcelona, aprovada definitivament per acord de Ple de la Diputació de
Barcelona de 30 d’octubre de 2008 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
núm. 13, de 15 de gener de 2009).
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Segon.- APROVAR la concessió d’ajuts corresponents al “Programa complementari
de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis
socials”, aprovat en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d’acord
amb la distribució següent:
NIF

Ens destinatari

P0800100J
P0800200H
P0800300F
P0800400D
P0800500A
P0800600I
P0800700G
P0800800E
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G
P0801300E
P0801400C
P0801500J
P0801600H
P0801700F
P0801800D
P0802000J
P0802100H
P0802200F
P0802300D
P0802400B
P0802500I
P0802600G
P0802700E
P0802800C
P0802900A
P0803000I
P0803100G
P0803200E
P0803300C
P0803400A
P0803500H
P0803600F
P0822400H
P0803700D
P0803800B
P0803900J
P0804000H
P0804100F
P0804200D
P0804300B
P0804400J
P0804500G

Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Aguilar de Segarra
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argençola
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Borredà
Ajuntament del Bruc
Ajuntament del Brull
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de Cabrera d'Anoia
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Calonge de Segarra
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Cànoves i Samalús
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Capolat
Ajuntament de Cardedeu
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Codi ens
destinatari

Codi XGL

Aportació
Diputació

0800180001
0800230008
0800390004
0800440003
0800570005
0800600000
0800760009
0800820002
0800950006
0801090004
0801160009
0801210007
0801370005
0801420002
0801550006
0801680001
0801740003
0801800000
0802070005
0802140003
0802290004
0802350006
0802400000
0802530008
0802660009
0802720002
0802880001
0802910007
0803050006
0803120002
0803270005
0803330008
0803480001
0803510007
0803640003
0803700000
0803860009
0803990004
0804030008
0804100000
0804250006
0804310007
0804460009
0804590004
0804620002

15/X/214041
15/X/214040
15/X/214039
15/X/214038
15/X/214037
15/X/214036
15/X/214035
15/X/214034
15/X/214033
15/X/214032
15/X/214031
15/X/214030
15/X/214029
15/X/214028
15/X/214027
15/X/214026
15/X/214025
15/X/214024
15/X/214023
15/X/214022
15/X/214021
15/X/214020
15/X/214019
15/X/214018
15/X/214017
15/X/214016
15/X/214015
15/X/214014
15/X/214013
15/X/214012
15/X/214011
15/X/214010
15/X/214009
15/X/214008
15/X/214007
15/X/214006
15/X/214005
15/X/214004
15/X/214003
15/X/214002
15/X/214001
15/X/214000
15/X/213999
15/X/213998
15/X/213997

31.544,10 €
8.671,33 €
25.328,26 €
10.322,33 €
23.308,20 €
37.132,22 €
25.519,16 €
11.961,00 €
30.881,14 €
19.429,47 €
12.604,08 €
12.660,26 €
12.557,78 €
13.677,35 €
396.908,11 €
13.779,66 €
16.590,68 €
15.671,53 €
20.471,42 €
6.415,42 €
39.370,94 €
25.789,33 €
9.297,09 €
13.503,25 €
8.572,80 €
10.650,89 €
16.078,11 €
16.485,76 €
21.211,16 €
16.383,15 €
14.930,74 €
40.280,10 €
10.766,42 €
42.952,23 €
7.613,93 €
13.282,46 €
13.710,97 €
10.029,65 €
35.644,85 €
40.587,42 €
15.693,77 €
18.530,80 €
19.475,90 €
7.176,07 €
41.170,93 €
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NIF

Ens destinatari

P0804600E
P0804700C
P0804800A
P0804900I
P0805000G
P0805100E
P0805200C
P0805300A
P0805400I
P0805500F
P0805600D
P0805700B
P0805800J

Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castellar del Riu
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellar de n'Hug
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castell de l'Areny
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament de Castellfollit de
Riubregós
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellnou de Bages
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellví de la Marca
Ajuntament de Castellví de Rosanes
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Collsuspina
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Ajuntament de l'Espunyola
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de Fígols
Ajuntament de Fogars de Montclús
Ajuntament de Fogars de la Selva
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de les Franqueses del
Vallès
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Gisclareny
Ajuntament de la Granada

P0805900H
P0806000F
P0806100D
P0806200B
P0806300J
P0806400H
P0806500E
P0806600C
P0806700A
P0806800I
P0806900G
P0807000E
P0807100C
P0807200A
P0807300I
P0807400G
P0807500D
P0807600B
P0807700J
P0807800H
P0807900F
P0808000D
P0808100B
P0808200J
P0808300H
P0808400F
P0808500C
P0808600A
P0808700I
P0808800G
P0808900E
P0809000C
P0809100A
P0809200I
P0809300G
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Codi ens
destinatari

Codi XGL

Aportació
Diputació

0804780001
0804840003
0804970005
0805000000
0805170005
0805220002
0805380001
0805430008
0805560009
0805690004
0805750006
0805810007
0805940003

15/X/213996
15/X/213995
15/X/213994
15/X/213993
15/X/213992
15/X/213991
15/X/213990
15/X/213989
15/X/213988
15/X/213987
15/X/213986
15/X/213985
15/X/213984

18.234,81 €
11.804,73 €
11.865,66 €
8.255,56 €
51.595,57 €
8.793,41 €
17.224,92 €
31.874,67 €
10.995,76 €
121.393,98 €
7.527,47 €
14.778,47 €
9.498,13 €

0806080001
0806150006
0806200000
0806360009
0806410007
0806540003
0806670005
0806730008
0806890004
0806920002
0807060009
0807130008
0807280001
0807340003
0807490004
0807520002
0807650006
0807710007
0807870005
0807900000
0808040003
0808110007
0808260009
0808320002
0808470005
0808500000

15/X/213983
15/X/213982
15/X/213981
15/X/213980
15/X/213979
15/X/213978
15/X/213977
15/X/213976
15/X/213975
15/X/213974
15/X/213973
15/X/213972
15/X/213971
15/X/213970
15/X/213969
15/X/213968
15/X/213967
15/X/213966
15/X/213965
15/X/213964
15/X/213963
15/X/213962
15/X/213961
15/X/213960
15/X/213959
15/X/213958

8.955,28 €
14.160,88 €
11.386,37 €
9.347,30 €
13.166,86 €
12.123,01 €
12.773,94 €
22.544,59 €
25.049,98 €
16.944,53 €
9.012,73 €
9.523,60 €
34.125,28 €
164.978,06 €
37.136,17 €
19.378,60 €
49.483,93 €
91.154,14 €
9.915,16 €
9.133,29 €
11.275,66 €
9.630,78 €
14.839,77 €
12.175,28 €
11.715,59 €
11.651,02 €

0808630008
0808790004
0808850006
0808980001
0809020002
0809190004
0809240003
0809300000
0809450006

15/X/213957
15/X/213956
15/X/213955
15/X/213954
15/X/213953
15/X/213952
15/X/213951
15/X/213950
15/X/213949

44.691,53 €
10.689,15 €
37.469,43 €
92.513,85 €
9.519,62 €
23.152,90 €
18.408,54 €
6.318,96 €
13.393,81 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF

Ens destinatari

P0809400E
P0809500B
P0809600J

Ajuntament de Granera
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola
Ajuntament de Guardiola de
Berguedà
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Malla
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de les Masies de Roda
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Monistrol de
Montserrat
Ajuntament de Monistrol de Calders
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Montclar
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Montmajor
Ajuntament de Montmaneu
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Navarcles

P0809700H
P0809800F
P0809900D
P0810000J
P0810100H
P0810200F
P0810300D
P0810400B
P0810500I
P0810600G
P0810700E
P0810800C
P0810900A
P0811000I
P0811100G
P0811200E
P0811300C
P0811400A
P0811500H
P0811600F
P0811700D
P0811800B
P0811900J
P0812000H
P0812100F
P0812200D
P0812300B
P0812400J
P0812500G
P0812600E
P0812700C
P0812800A
P0812900I
P0813000G
P0813100E
P0813200C
P0813300A
P0813400I
P0813500F
P0813600D
P0813700B
P0813800J
P0813900H
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Codi ens
destinatari

Codi XGL

Aportació
Diputació

0809580001
0809610007
0809770005

15/X/213948
15/X/213947
15/X/213946

7.955,31 €
117.752,18 €
12.251,81 €

0809830008

15/X/213945

15.127,97 €

0809960009
0810000000

15/X/213944
15/X/213943

11.939,32 €
12.031,48 €

0810170005
0810220002
0810380001
0810430008
0810560009
0810690004
0810750006
0810810007
0810940003
0811080001
0811150006
0811200000
0811360009
0811410007
0811540003
0811670005
0811730008
0811890004
0811920002
0812060009
0812130008
0812280001
0812340003
0812490004
0812520002
0812650006

15/X/213942
15/X/213941
15/X/213940
15/X/213939
15/X/213938
15/X/213937
15/X/213936
15/X/213935
15/X/213934
15/X/213933
15/X/213932
15/X/213931
15/X/213930
15/X/213929
15/X/213928
15/X/213927
15/X/213926
15/X/213925
15/X/213924
15/X/213923
15/X/213922
15/X/213921
15/X/213920
15/X/213919
15/X/213918
15/X/213917

460.480,03 €
79.929,70 €
11.044,72 €
11.169,66 €
35.062,86 €
27.307,40 €
36.369,10 €
20.824,69 €
8.796,16 €
43.192,73 €
8.051,11 €
47.164,83 €
144.245,97 €
60.670,88 €
18.760,59 €
9.838,76 €
14.923,85 €
49.317,67 €
25.866,47 €
23.190,40 €
234.414,15 €
15.514,33 €
53.774,20 €
104.453,91 €
72.565,28 €
29.752,09 €

0812710007
0812870005
0812900000
0813040003
0813110007
0813260009
0813320002
0813470005
0813500000
0813630008
0813790004
0813850006
0813980001
0814020002

15/X/213916
15/X/213915
15/X/213914
15/X/213913
15/X/213912
15/X/213911
15/X/213910
15/X/213909
15/X/213908
15/X/213907
15/X/213906
15/X/213905
15/X/213904
15/X/213903

15.392,61 €
10.768,07 €
10.881,42 €
7.485,72 €
11.111,96 €
8.613,06 €
8.077,37 €
12.663,30 €
26.181,77 €
40.327,94 €
8.205,95 €
19.282,84 €
9.073,04 €
20.346,87 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF

Ens destinatari

P0814000F
P0814100D
P0814200B
P0814300J
P0814400H
P0814500E
P0814600C
P0814700A
P0814800I
P0814900G
P0815000E
P0815100C
P0815200A
P0815300I
P0815400G

Ajuntament de Navàs
Ajuntament de la Nou de Berguedà
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament d'Orís
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament de Pacs del Penedès
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Papiol
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament del Pla del Penedès
Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Ajuntament de la Pobla de Lillet
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Pontons
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament dels Prats de Rei
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de la Quar
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament del Pont de Vilomara i
Rocafort
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubió
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sagàs
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera
Ajuntament de Saldes

P0815500D
P0815600B
P0815700J
P0815800H
P0815900F
P0816000D
P0816100B
P0816200J
P0816300H
P0816400F
P0816500C
P0816600A
P0816700I
P0816800G
P0816900E
P0817000C
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817500B
P0817600J
P0817700H
P0817800F
P0817900D
P0818000B
P0818100J
P0818200H
P0818300F
P0818400D
P0818600I
P0818700G
P0818800E
P0818900C
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Codi ens
destinatari

Codi XGL

Aportació
Diputació

0814190004
0814240003
0814300000
0814450006
0814580001
0814610007
0814770005
0814830008
0814960009
0815090004
0815160009
0815210007
0815370005
0815420002
0815550006

15/X/213902
15/X/213901
15/X/213900
15/X/213899
15/X/213898
15/X/213897
15/X/213896
15/X/213895
15/X/213894
15/X/213893
15/X/213892
15/X/213891
15/X/213890
15/X/213889
15/X/213888

20.892,36 €
11.912,31 €
17.146,50 €
12.151,99 €
16.138,23 €
13.359,67 €
52.625,92 €
17.386,98 €
11.186,28 €
8.347,76 €
9.179,38 €
10.113,51 €
10.217,80 €
11.431,02 €
26.658,90 €

0815680001
0815740003
0815800000
0815930008
0816070005
0816140003
0816290004
0816350006
0816400000
0816530008
0816660009
0816720002
0816880001
0816910007
0817050006
0817120002
0817270005
0817480001
0817510007
0817640003
0817700000
0817860009
0817990004
0818030008
0818100000

15/X/213887
15/X/213886
15/X/213885
15/X/213884
15/X/213883
15/X/213882
15/X/213881
15/X/213880
15/X/213879
15/X/213878
15/X/213877
15/X/213876
15/X/213875
15/X/213874
15/X/213873
15/X/213872
15/X/213871
15/X/213870
15/X/213869
15/X/213868
15/X/213867
15/X/213866
15/X/213865
15/X/213864
15/X/213863

35.367,84 €
29.440,22 €
16.818,26 €
43.549,25 €
10.104,51 €
39.000,92 €
16.277,57 €
58.255,89 €
11.666,87 €
14.575,99 €
12.638,53 €
24.633,67 €
14.630,11 €
123.045,31 €
8.951,16 €
13.433,91 €
60.789,80 €
10.160,70 €
16.859,73 €
7.737,23 €
10.721,63 €
9.518,26 €
12.115,97 €
78.096,95 €
28.314,60 €

0818250006
0818310007
0818460009
0818590004
0818780001
0818840003
0818970005
0819010007

15/X/213862
15/X/213861
15/X/213860
15/X/213859
15/X/213858
15/X/213857
15/X/213856
15/X/213855

17.278,10 €
20.729,72 €
145.314,32 €
9.913,93 €
382.121,86 €
7.810,50 €
7.687,15 €
8.492,25 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF

Ens destinatari

P0819000A
P0819100I
P0819200G
P0819300E

Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Agustí de
Lluçanès
Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca
Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de Sant Bartomeu del
Grau
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà
Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Sant Martí de
Centelles
Ajuntament de Sant Martí d'Albars
Ajuntament de Sant Martí de Tous

P0819400C
P0819500J
P0819600H
P0819700F
P0819800D
P0819900B
P0820000H
P0820100F
P0820200D
P0820300B
P0820400J
P0820500G
P0820600E
P0820700C
P0820800A
P0820900I
P0821000G
P0821100E
P0821200C
P0821300A
P0821400I
P0821500F
P0821600D
P0822500E
P0821700B
P0821800J
P0821900H
P0822000F
P0822100D
P0822200B
P0822300J
P0822600C
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Codi ens
destinatari

Codi XGL

Aportació
Diputació

0819180001
0819230008
0819390004
0819440003

15/X/213854
15/X/213853
15/X/213852
15/X/213851

21.638,77 €
22.080,71 €
13.685,45 €
74.785,68 €

0819570005

15/X/213850

6.947,43 €

0819600000

15/X/213849

59.037,42 €

0819760009

15/X/213848

27.522,55 €

0819820002

15/X/213847

20.042,56 €

0819950006
0820090004
0820160009
0820210007
0820370005

15/X/213846
15/X/213845
15/X/213844
15/X/213843
15/X/213842

11.414,09 €
159.801,45 €
9.409,09 €
41.366,00 €
16.869,06 €

0820420002
0820550006

15/X/213841
15/X/213840

16.131,57 €
160.466,91 €

0820680001

15/X/213839

11.074,43 €

0820740003

15/X/213838

13.311,40 €

0820800000

15/X/213837

22.632,17 €

0820930008
0821070005

15/X/213836
15/X/213835

24.654,76 €
20.290,63 €

0821140003
0821290004
0821350006
0821400000

15/X/213834
15/X/213833
15/X/213832
15/X/213831

87.288,91 €
10.076,60 €
23.856,04 €
24.989,83 €

0821530008

15/X/213830

15.418,82 €

0821660009
0821720002

15/X/213829
15/X/213828

6.317,20 €
67.988,80 €

0821880001
0821910007
0822050006
0822120002
0822270005
0822330008

15/X/213827
15/X/213826
15/X/213825
15/X/213824
15/X/213823
15/X/213822

28.761,04 €
44.690,34 €
13.818,02 €
37.039,14 €
13.812,37 €
14.121,96 €

0822480001
0822510007
0822640003

15/X/213821
15/X/213820
15/X/213819

13.300,25 €
9.138,39 €
10.858,82 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF

Ens destinatari

P0822700A

Ajuntament de Sant Martí Sarroca
Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles
Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze Safaja
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Ajuntament de Sant Sadurní
d'Osormort
Ajuntament de Marganell
Ajuntament de Santa Cecília de
Voltregà
Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Santa Eugènia de
Berga
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Riuprimer
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de Santa Fe del Penedès
Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui
Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Santa Maria de Besora
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de Santa Maria de Merlès
Ajuntament de Santa Maria de
Martorelles
Ajuntament de Santa Maria de
Miralles
Ajuntament de Santa Maria d'Oló
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Santa Susanna

P0822800I
P0822900G
P0823000E
P0823100C
P0823200A
P0823300I
P0823400G
P0823500D
P0823600B
P0823700J
P0823800H
P0823900F
P0824000D
P0824100B
P0824200J
P0824300H
P0824400F
P0824500C
P0824600A
P0824700I
P0824800G
P0824900E
P0825000C
P0825100A
P0825200I
P0825300G
P0825400E
P0825500B
P0825600J
P0825700H
P0825800F
P0825900D
P0826000B
P0826100J
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Codi ens
destinatari

Codi XGL

Aportació
Diputació

0822700000

15/X/213818

15.149,27 €

0822860009
0822990004
0823030008
0823100000

15/X/213817
15/X/213816
15/X/213815
15/X/213814

9.961,11 €
10.847,33 €
27.709,51 €
64.131,48 €

0823250006
0823310007
0823460009
0823590004

15/X/213813
15/X/213812
15/X/213811
15/X/213810

13.358,55 €
13.513,95 €
17.133,35 €
18.168,39 €

0823620002
0823780001
0823840003
0823970005
0824010007

15/X/213809
15/X/213808
15/X/213807
15/X/213806
15/X/213805

14.266,45 €
12.656,92 €
43.080,32 €
9.668,25 €
31.291,07 €

0824180001
0824230008

15/X/213804
15/X/213803

10.048,76 €
11.828,75 €

0824390004

15/X/213802

8.160,61 €

0824440003

15/X/213801

23.226,12 €

0824570005

15/X/213800

223.378,24 €

0824600000

15/X/213799

12.501,31 €

0824760009

15/X/213798

11.383,83 €

0824820002
0824950006

15/X/213797
15/X/213796

22.287,54 €
9.130,65 €

0825080001

15/X/213795

29.654,50 €

0825150006
0825200000
0825360009
0825410007
0825540003

15/X/213794
15/X/213793
15/X/213792
15/X/213791
15/X/213790

23.838,64 €
68.900,61 €
8.345,62 €
12.727,38 €
7.475,67 €

0825670005

15/X/213789

11.326,75 €

0825730008
0825890004

15/X/213788
15/X/213787

10.789,68 €
10.152,58 €

0825920002

15/X/213786

26.743,70 €

0826060009
0826130008

15/X/213785
15/X/213784

55.839,20 €
16.342,42 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

NIF

Ens destinatari

P0826200H
P0826300F
P0826400D
P0826500A
P0826600I
P0826700G
P0826800E
P0826900C
P0827000A
P0827100I
P0827200G
P0827300E
P0827400C
P0827500J
P0827600H
P0827700F
P0827800D
P0827900B
P0828000J
P0828100H
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I
P0828600G
P0828700E
P0828800C
P0828900A
P0829000I
P0829100G
P0829200E
P0829300C
P0829500H
P0829600F
P0829700D
P0829800B
P0829900J
P0830000F
P0830100D
P0830200B
P0830300J
P0830400H
P0830500E
P0830600C
P0830700A
P0830800I
P0830900G
P0818500A
P0831000E

Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Sobremunt
Ajuntament de Sora
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Tagamanent
Ajuntament de Talamanca
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de la Torre de Claramunt
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelles de Foix
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament d'Ullastrell
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallbona d'Anoia
Ajuntament de Vallcebre
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament de Vilanova de Sau
Ajuntament de Vilobí del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Viver i Serrateix
Ajuntament de Rupit i Pruit
Ajuntament de Vilanova del Vallès
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Codi ens
destinatari

Codi XGL

Aportació
Diputació

0826280001
0826340003
0826490004
0826520002
0826650006
0826710007
0826870005
0826900000
0827040003
0827110007
0827260009
0827320002
0827470005
0827500000
0827630008
0827790004
0827850006
0827980001
0828020002
0828190004
0828240003
0828300000
0828450006
0828580001
0828610007
0828770005
0828830008
0828960009
0829000000
0829170005
0829220002
0829380001
0829430008
0829560009
0829690004
0829750006
0829810007
0829940003
0830080001
0830150006
0830200000
0830360009
0830410007
0830540003
0830670005
0830730008
0830890004
0890190004
0890240003

15/X/213783
15/X/213782
15/X/213781
15/X/213780
15/X/213779
15/X/213778
15/X/213777
15/X/213776
15/X/213775
15/X/213774
15/X/213773
15/X/213772
15/X/213771
15/X/213770
15/X/213769
15/X/213768
15/X/213767
15/X/213766
15/X/213765
15/X/213764
15/X/213763
15/X/213762
15/X/213761
15/X/213760
15/X/213759
15/X/213758
15/X/213757
15/X/213756
15/X/213755
15/X/213754
15/X/213753
15/X/213752
15/X/213751
15/X/213750
15/X/213749
15/X/213748
15/X/213747
15/X/213746
15/X/213745
15/X/213744
15/X/213743
15/X/213742
15/X/213741
15/X/213740
15/X/213739
15/X/213738
15/X/213737
15/X/213736
15/X/213735

27.819,51 €
61.690,48 €
19.590,48 €
12.305,36 €
112.128,21 €
25.497,79 €
12.591,97 €
15.217,01 €
59.260,24 €
6.421,14 €
9.161,45 €
14.461,08 €
20.679,74 €
7.751,88 €
9.207,76 €
11.061,45 €
20.084,57 €
398.023,85 €
11.166,48 €
19.183,18 €
23.356,31 €
23.537,14 €
40.459,33 €
34.650,90 €
18.704,36 €
10.617,01 €
16.218,16 €
19.780,38 €
12.968,67 €
22.159,52 €
13.306,87 €
10.891,00 €
15.125,78 €
35.940,62 €
13.113,61 €
7.712,38 €
84.378,09 €
11.926,07 €
23.038,42 €
127.813,64 €
34.639,08 €
9.421,09 €
10.704,66 €
80.497,88 €
10.708,61 €
130.241,45 €
8.989,74 €
8.216,89 €
18.716,33 €
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NIF

P0831100C
P0831200A
P5831301F
P0800043B
P0800003F
P0800249E
P0800314G
TOTAL

Ens destinatari

Ajuntament de Sant Julià de
Cerdanyola
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de la Palma de Cervelló
EMD Sant Martí de Torroella
EMD Valldoreix
EMD Bellaterra
EMD Sant Miquel de Balenyà

Codi ens
destinatari

Codi XGL

0890300000
0890450006
0890580001
7003800000
7004660009
7007170005
7007750006

15/X/213734
15/X/213733
15/X/213732
15/X/213731
15/X/213730
15/X/213729
15/X/213728

Aportació
Diputació

8.651,14 €
37.443,55 €
14.853,04 €
6.274,92 €
6.274,92 €
6.274,92 €
6.274,92 €
10.000.000 €

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de DEU MILIONS D’EUROS
(10.000.000
euros)
amb
càrrec
a
les
aplicacions
pressupostàries
G/20000/94200/46242 i G/20000/94200/46842, corresponent al pressupost de
despeses de l’anualitat 2015 del servei de Programació de la Delegació d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, d’acord amb la distribució
prevista a l’acord anterior amb el següent desglossament:
-

9.974.900,35 €, destinats als municipis destinataris, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20000/94200/46242.
25.099,68 €, destinats a les entitats municipals descentralitzades, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20000/94200/46842.

Quart.- APROVAR els formularis d’acceptació i justificació dels ajuts atorgats en el
marc del “Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de
suport a la prestació de serveis socials” que consten a l’Annex I d’aquest dictamen.
Cinquè.- APROVAR les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu Electrònica
Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a
l'espai de la “Xarxa de Governs Locals”, que figuren a l’Annex II d’aquest dictamen.
Sisè.- CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al
“Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la
prestació de serveis socials” incorporats a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del
“Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai de la “Xarxa de
Governs Locals”.
Setè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris del “Programa complementari
de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis
socials”.
Vuitè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu Electrònica
de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins al 30/6/2015 i fins
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al 30/9/2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de maig de
2014, va aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” (AJG 226/14).
2. D’acord amb l’article 27 del règim regulador de la convocatòria, el període
d’execució de les actuacions comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de
2014, a excepció de les actuacions pluriennals, mentre que el de justificació
finalitzava el 31 de març de 2015.
3. Per decrets del diputat delegat per a la Cooperació Local de 28 d’octubre de 2014
(ref. reg. 9530/14), 19 de desembre de 2014 (ref. reg. 12245/14), 26 de gener de
2015 (ref.reg. 193/15), 23 de febrer de 2015 (ref. reg. 1095/15), 23 de març de
2015 (ref. reg. 2047/15) i 12 de maig de 2015 (ref. reg. 4458/15), es va aprovar una
pròrroga d’execució fins al 30 d’abril de 2015 i de justificació fins al 30 de juny de
2015 de les actuacions objecte d’ajut econòmic dels ens destinataris que ho van
sol·licitar.
4. Per decrets del diputat delegat per a la Cooperació Local de 19 de desembre de
2014 (ref. reg.12245/14) i 30 d’abril de 2015 (ref. reg. 4459/15), es va aprovar una
pròrroga d’execució fins al 30 de juny de 2015 i de justificació fins al 30 de
setembre de 2015 de les actuacions objecte d’ajut econòmic dels ens destinataris
que ho van sol·licitar.
5. Vist l’article 36 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2014, que estableix:
“
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop
transcorregut el termini màxim de justificació, s’aprovarà i es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la liquidació provisional, i
s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació
pendent, així com també, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent
amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.
2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació
pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva
i la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el
corresponent reintegrament dels imports abonats.
3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, se sol·licitaran els imports
satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i en cas
d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de
l’ens beneficiari dels ajuts, s’efectuï la compensació.”
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6. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, la Junta de Govern d’aquesta
Diputació, en sessió de 25 de juny de 2015, va aprovar la liquidació provisional
dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació fins al 30 de juny de
2015, així com dels ajuts econòmics d’execució pluriennal del Catàleg de serveis
de l’any 2013 amb termini de justificació també fins al 30 de juny de 2015, i va
habilitar el corresponent període d’audiència pública. L’esmentat acord es va
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 3 de juliol de 2015.
7. Transcorregut el termini d’audiència, respecte dels ajuts amb termini de justificació
fins al 30 de juny de 2015, es constata el següent:
Existeixen ajuts que no s’han justificat i que s’han de donar de baixa per
revocació.
 Diversos ens destinataris han comunicat a la Diputació de Barcelona la seva
renúncia als ajuts atorgats.
 Existeixen ajuts respecte dels quals els ens destinataris no han justificat la
totalitat de l’import concedit, essent procedent reduir l’import atorgat.
8. Els centres gestors han informat la proposta de liquidació definitiva dels seus ajuts
amb termini de justificació fins al 30 de juny de 2015.


9. D’altra banda, transcorregut el termini de justificació dels ajuts que s’havien de
justificar com a molt tard el 30 de setembre de 2015, es constata que dos s’han
pagat i dels altres dos, per decret de la Presidència de 3 de novembre de 2015
(ref. reg. 9758/15), es va aprovar una reducció per menor import justificat; per la
qual cosa es pot procedir a aprovar la liquidació definitiva dels ajuts del Catàleg de
serveis de l’any 2014 amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 2015.
10. Per últim, s’ha tingut coneixement de diverses baixes d’ajuts econòmics amb
termini de justificació fins al 31 de març de 2015 que no es van incloure en el
dictamen d’aprovació de la liquidació definitiva dels ajuts amb termini de justificació
fins al 31 de març de 2015, aprovat per la Junta de Govern de 23 de setembre de
215. Aquestes baixes sí es van incloure en el dictamen d’aprovació de la liquidació
provisional, aprovat per la Junta de Govern de 30 d’abril de 2015, i, en haver-se
garantit per a elles el tràmit d’audiència, es considera que cal procedir a la seva
regularització administrativa.
Fonaments de dret
Vist l’apartat setè I.5.c) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm
7675, 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)
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis
de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació
fins al 30 de juny de 2015 i amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 2015,
així com dels ajuts econòmics d’execució pluriennal del Catàleg de serveis de l’any
2013 amb termini de justificació fins al 30 de juny de 2015.
Segon. DONAR de baixa per revocació els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de
l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació
fins
al
30
de
juny
de
2015,
que
s’indiquen
a
continuació:
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Accions de difusió
mercat de divendres

2014/0000067

700,00

700,00

1503901974

G/30300/43100/46250

Centre gestor

Ajuntament
d'Alella

P0800300F 14/Y/105680

Ajuntament d'Avià

P0801100I

Accions solidàries amb
Charcay

2014/0000123

3.000,00

3.000,00

1503901991

G/10400/92400/46250

Ajuntament de
Calaf

Adequació i activació
temporal Locals Plaça
P0803100G 14/Y/105728
Gran i Casc Antic de
Calaf

2014/0000093

6.000,00

6.000,00

1503901933

G/50300/15100/46250

Servei
d'Urbanisme

Ajuntament de
Castellar del Riu

P0804900I

2014/0000057

1.000,00

1.000,00

1503901952

G/30400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

Ajuntament de
Collsuspina

Ajuntament de
Collsuspina
Ajuntament de
Fogars de
Montclús

14/Y/107510

14/Y/105272

Material esportiu
inventariable 2014

Execució del PAES de
Collsuspina:
Campanya ambiental
P0806900G 14/Y/106114 pel foment de l'estalvi i
eficiència energètica,
la prevenció i reducció
de residus
Dinamització del teixit
P0806900G 14/Y/105461
comercial de
Collsuspina
Compra de dos
P0808000D 14/Y/105067
cistelles de bàsquet
per a zona esportiva

Oficina Mercats i
Fires Locals
Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

2014/0000071

1.689,00

1.689,00

1503901668

G/50500/17221/46250

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2014/0000067

1.500,00

1.500,00

1503901975

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

2014/0000057

2.100,00

2.100,00

1503901953

G/30400/34200/76250

Ajuntament de
Gironella

P0809100A 14/Y/105129

Adquisició de material
esportiu inventariable

2014/0000057

3.400,00

3.400,00

1503901954

G/30400/34200/76250

Ajuntament de
Navàs

P0814000F 14/Y/105371

Foment de l'ocupació
de locals buits de
Navàs

2014/0000067

1.000,00

1.000,00

1503901976

G/30300/43100/46250
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Actuació

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

P0815400G 14/Y/104804

Esport per a tothom

2014/0000057

2.875,00

2.875,00

1503901970

G/30400/34100/46251

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G 14/Y/106123

Campanya
d'informació i
sensibilització
ambiental per a la
implantació de la
recollida selectiva de
la fracció orgànica a
Palafolls

2014/0000071

1.689,00

1.689,00

1503901671

G/50500/17221/46250

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Puigdàlber

P0817300G 14/Y/105213

Millora del material
esportiu inventariable

2014/0000057

1.500,00

1.500,00

1503901955

G/30400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

Ens destinatari
Ajuntament de
Palafolls

Ajuntament de
Sant Celoni

Ajuntament de
Sant Celoni
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona

NIF

Codi XGL

Suport per a la
integració del sistema
GIA de la Diputació de
Barcelona, al
P0820100F 14/Y/107948
programari integrat
ABSIS, de
l'Ajuntament de Sant
Celoni
Implantació del
Programa de foment
P0820100F 14/Y/105314
de l'ocupació de locals
buits 1ª Fase
Projecte de
P0823600B 14/Y/107380 dinamització de l'espai
Joan Amades
P0823600B 14/Y/105620

Accions de foment del
mercat no sedentari

2014/0000068

16.000,00

16.000,00

1503901966

G/20300/49100/46250

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

2014/0000067

2.000,00

2.000,00

1503901977

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

2014/0000175

1.000,00

1.000,00

1503901924

G/13101/33400/46250

Oficina Estudis i
Recursos
Culturals

2014/0000067

1.500,00

1.500,00

1503901982

G/30300/43100/46250

Oficina Mercats i
Fires Locals
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Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Vicenç dels
Horts
Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de
Tordera

NIF

Codi XGL

P0826300F 14/Y/105159
P0824800G 14/Y/105417
P0828400B 14/Y/105742

Ajuntament dels
Hostalets de
Pierola

P0816100B 14/Y/105208

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B 14/Y/105730

Ajuntament
d'Olvan

P0814300J 14/Y/105832

Ajuntament
d'Olvan

P0814300J 14/Y/103953

Actuació

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Adquisició de cistelles
i porteries

2014/0000057

1.300,00

1.300,00

1503901956

G/30400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

2014/0000067

1.000,00

1.000,00

1503901978

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

2014/0000093

6.330,00

6.330,00

1503901951

G/50300/15100/76250

Servei
d'Urbanisme

2014/0000057

1.300,00

1.300,00

1503901957

G/30400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

2014/0000093

6.279,00

6.279,00

1503901934

G/50300/15100/46250

Servei
d'Urbanisme

2014/0000080

4.900,84

4.900,84

1503901327

G/60300/23110/46250

Gerència de
Serveis d'Igualtat
i Ciutadania

2014/0000070

1.754,00

1.754,00

1503901627

G/50500/17210/46250

Oficina Tècnica
de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Actuacions per a la
dinamització del
comerç local
Adequació del solar al
carrer Immaculada
Reimplantació de
cautxú al CMAP de
futbol i substitució de
porteries de futbol sala
Adequació de nous
espais com a
aparcaments
Projecte d'igualtat i
ciutadania del municipi
d'Olvan
Millora de l'eficiència
energètica en
equipaments
municipals

Ajuntament
d'Olvan

P0814300J 14/Y/106121

Ajuntament
d'Olvan
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

Tens un animal,
sigues responsable
Implantació del Pla de
comunicació de
Q5856406C 14/Y/107182
l'Ecomuseu del
Moianès
P0814300J 14/Y/106438

Campanya d'estalvi
energètic

2014/0000071

1.006,00

1.006,00

1503901669

G/50500/17221/46250

2014/0000020

1.000,00

1.000,00

1503901922

G/60401/31100/46250

2014/0000175

1.000,00

1.000,00

1503901925

G/13101/33400/46750
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació
Activitats de
sensibilització
ambiental en espais
de l'ecomuseu del
moianès

Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

Q5856406C 14/Y/106072

Entitat Municipal
Descentralitzada
de Valldoreix

P0800003F 14/Y/105278 Material esportiu 2014

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

2014/0000071

1.689,00

1.689,00

1503901670

G/50500/17221/46750

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2014/0000057

1.688,07

1.688,07

1503901958

G/30400/34200/76850

Oficina
Equipaments
Esportius
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Tercer. ACCEPTAR la renúncia total o parcial dels ajuts econòmics del Catàleg de
serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de
justificació fins al 30 de juny de 2015, que s’indiquen a continuació:
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de
Badalona

P0801500J 14/Y/104222

Ajuntament de
Castellcir

P0805400I

14/Y/103894

Actuació

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

BDNmoda. Moda i
creativitat

2014/0000184

23.600,00

23.600,00

1503901984

G/30103/43300/46250

Punt de càrrega
elèctrica de vehicles

2014/0000070

2.105,00

2.105,00

1503901183

G/50500/17210/46250

2014/0000067

4.000,00

4.000,00

1503901980

G/30300/43100/46250

Oficina
Mercats i
Fires Locals

2014/0000067

10.000,00

4.924,33

1503900797

G/30300/43100/46250

Oficina
Mercats i
Fires Locals

2014/0000067

3.000,00

1.078,88

1503901337

G/30300/43100/46250

Oficina
Mercats i
Fires Locals

Creació de punts
d'aigua al Mercat de
14/Y/105538
Venda No Sedentària
de Collbató
Dinamització, promoció i
consolidació del Mercat
14/Y/105539
de Venda no Sedentària
de Collbató

Ajuntament de
Collbató

P0806800I

Ajuntament de
Collbató

P0806800I

Ajuntament de
l'Ametlla del Vallès

P0800500A 14/Y/105683

Ajuntament de
Moià

P0813700B 14/Y/107923

Ajuntament de
Montmaneu

P0813200C 14/Y/105713

Instal·ació elèctrica al
mercat setmanal
4110 pla d'integració
dels sistemes
d'informació d'onze
ajuntaments amb
serveis de Diputació de
Barcelona i AOC
Reforma,
condicionament i
rehabilitació
d'habitatges destinats a
polítiques socials

Centre
gestor
Servei Teixit
Productiu
Oficina
Tècnica de
Canvi
Climàtic i
Sostenibilitat

2014/0000068

52.810,45

52.810,45

1503901965

G/20300/49100/46250

Direcció de
Serveis de
Tecnologies
i Sistemes
Corporatius

2014/0000093

10.000,00

10.000,00

1503901947

G/50300/15100/76250

Oficina
d'Habitatge
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Ens destinatari
Ajuntament de
Montornès del
Vallès
Ajuntament de
Sant Pere de
Vilamajor

Ajuntament de
Sant Vicenç de
Montalt

Ajuntament de
Sant Vicenç de
Montalt

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

NIF

Codi XGL

P0813500F 14/Y/105721

Actuació

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre
gestor

Habitatge social al barri
de Montornès Nord.

2014/0000093

10.000,00

10.000,00

1503901949

G/50300/15100/76250

Oficina
d'Habitatge

2014/0000067

900,00

900,00

1503901973

G/30300/43100/46250

Servei
Comerç
Urbà

Bosses amb la marca
Vilamajor.cat pels
P0823400G 14/Y/105403
comerciants del
municipi
Campanya de
sensibilització i
educació ambiental per
al foment de la recollida
P0826400D 14/Y/106208
i gestió dels olis
domèstics a les llars i
als comerços del
municipi de Sant Vicenç
de Montalt
Curs de primers auxilis
per la policia local,
professors/res de
l'escola bressol, i
P0826400D 14/Y/106889
treballadors
d'equipaments
municipals, compliment
decret 225/1996 i
82/2010
P0814600C 14/Y/105558

Servei de Mercats

2014/0000071

1.689,00

1.689,00

1503901604

G/50500/17221/46250

Oficina
Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2014/0000020

1.750,00

1.750,00

1503901921

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

2014/0000067

3.000,00

3.000,00

1503901981

G/30300/43100/46250

Oficina
Mercats i
Fires Locals
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Quart. REDUIR l’import dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins al 30 de juny
de 2015 que s’indiquen a continuació, per menor import justificat:
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Ens destinatari
Agència de
Desenvolupament
Econòmic del
Garraf

NIF

Codi XGL

Q0801811A 14/Y/104158

Ajuntament
d'Abrera

P0800100J 14/Y/107941

Ajuntament
d'Aguilar de
Segarra

P0800200H 14/Y/105238

Ajuntament
d'Arenys de Mar

P0800600I

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C 14/Y/105569

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C 14/Y/105570

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C 14/Y/105320

Ajuntament d'Artés

14/Y/105687

Actuació

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Centre de Serveis
avançats a les
empreses del Garraf

2014/0000184

78.344,00

5.911,68

1503901983

G/30103/43300/46750

Servei Teixit
Productiu

Integració amb el
servei MUX i
implantació volants
d'empadronament
síncrono
Material Gimnàs,
fitness per sala
polivalent
Dinamització Mercat
Itinerant, Productes de
la terra d'Arenys de
Mar
Consolidació mercat
itinerant de productes
de la terra del
maresme
Dinamització dels
mercats setmanals
d'Argentona
Gestió del pla de
dinamització comercial
d'Argentona

P0801000A 14/Y/104063 Estratègia rural d'Artés

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Oficina
Equipaments
Esportius

2014/0000068

10.285,00

6.779,06

1503901963

G/20300/49100/46250

2014/0000057

2.100,00

771,31

1503901926

G/30400/34200/76250

2014/0000067

2.000,00

1.060,36

1503901979

G/30300/43100/46250

Oficina Mercats i
Fires Locals

2014/0000067

2.000,00

467,22

1503901336

G/30300/43100/46250

Oficina Mercats i
Fires Locals

2014/0000067

1.500,00

31,06

1503901338

G/30300/43100/46250

Oficina Mercats i
Fires Locals

2014/0000067

3.000,00

71,81

1503901346

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

G/30102/43900/46250

Oficina Tècnica
d'Estratègies per
al
Desenvolupament
Econòmic

2014/0000188
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6.880,00

5.631,64

1503901993

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació

Projecte Barquera
Centre
Actuacions de
prevenció de la
14/Y/106591
legionel·la i del control
de plagues

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament d'Artés

P0801000A 14/Y/105507

2014/0000067

3.000,00

79,66

1503901308

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament d'Avià

P0801100I

2014/0000020

4.500,00

1.055,13

1503901914

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès

P0801300E 14/Y/105247

Adquisició de material
esportiu

2014/0000057

3.400,00

482,58

1503901927

G/30400/34200/76250

2014/0000068

16.000,00

9.962,10

1503901964

G/20300/49100/46250

2014/0000057

1.300,00

453,06

1503901928

G/30400/34200/76250

2014/0000070

2.083,00

114,56

1503901628

G/50500/17210/46250

2014/0000067

4.950,00

1.895,66

1503901303

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

2014/0000067

3.500,00

534,50

1503901304

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

2014/0000020

1.000,00

199,87

1503901915

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Barberà del Vallès

P0825200I

14/Y/107930

Implantació del
Registre Unificat en
les Aplicacions de
Gestió Municipals

Ajuntament de
Cabrils

P0803000I

14/Y/105258

Porteries futbol sala

Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Ajuntament de
Cardona
Ajuntament de
Castellterçol
Ajuntament de
Castellterçol

Auditoria energètica a
P0803200E 14/Y/103888 l'edifici de l'Ajuntament
de Caldes d'Estrac
Impuls del
funcionament i difusió
P0804600E 14/Y/105525
del cens de locals
buits de Cardona
Pla de dinamització
P0806300J 14/Y/105458
comercial de
Castellterçol
Dinamització del
projecte "tardor
P0806300J 14/Y/106400
saludable a
Castellterçol" any
2014
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Oficina
Equipaments
Esportius
Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina Tècnica
de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de
Cervelló

P0806700A 14/Y/105075

Ajuntament de
Collbató

P0806800I

Ajuntament de
Copons
Ajuntament de
Corbera de
Llobregat

14/Y/105286

P0807000E 14/Y/106753
P0807100C 14/Y/105377

Ajuntament de
Jorba

P0810200F 14/Y/103918

Ajuntament de
Jorba

P0810200F 14/Y/106812

Actuació

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Material esportiu
inventariable 2014

2014/0000057

3.100,00

630,21

1503901929

G/30400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

2014/0000067

5.376,00

4.026,00

1503900788

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

2014/0000020

1.000,00

583,00

1503901916

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

2014/0000067

1.000,00

224,63

1503901278

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

2014/0000070

2.264,00

113,21

1503901629

G/50500/17210/46250

Oficina Tècnica
de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

2014/0000020

3.304,32

455,22

1503901917

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

2014/0000057

3.400,00

31,15

1503901930

G/30400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

Dinamització
comercial del centre
urbà de Collbató
Mascotes
coponenques
Actuacions per al
foment de l'ocupació
de locals buits
Adopció de mesures
d'estalvi energètic, 3a
fase
Control integral de
plagues urbanes,
desinsectació i
desratització i
prevenció de la
legionel·losi

Ajuntament de les
P0811600F 14/Y/105092
Masies de Voltregà

Cistelles de bàsquet i
altres

Ajuntament de
Manresa

P0811200E 14/Y/106087

4005-Projecte
EDUCO-Oli:
Divulgació de la
necessitat d'una
correcta gestió de l'oli
usat

2014/0000071

1.689,00

444,80

1503901665

G/50500/17221/46250

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Marganell

P0824200J 14/Y/105064

Adquisició de material
esportiu

2014/0000057

2.000,00

1.837,18

1503901931

G/30400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat

P0812600E 14/Y/105109

Parc Fitness exterior

2014/0000057

4.200,00

92,05

1503901932

G/30400/34200/76250

Ajuntament de
Montmajor

P0813100E 14/Y/105080

Millora del material
esportiu a Montmajor

2014/0000057

4.200,00

125,70

1503901936

G/30400/34200/76250

Ajuntament de
Montmeló

P0813400I

14/Y/105112

Millora del material
inventariable

2014/0000057

2.500,00

494,80

1503901937

G/30400/34200/76250

Ajuntament de
Montornès del
Vallès

P0813500F 14/Y/105368

Aixequem les
persianes del barri

2014/0000067

3.500,00

1.181,00

1503901409

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
Rajadell

P0817700H 14/Y/105215

Material fitness sala
polivalent

2014/0000057

2.100,00

150,63

1503901938

G/30400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

2014/0000069

9.594,00

5.637,35

1503901637

G/50500/17220/46250

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

2014/0000020

5.176,25

1.299,72

1503901918

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

2014/0000020

3.150,00

754,44

1503901919

G/60401/31100/46250

2014/0000057

4.200,00

1.954,81

1503901939

G/30400/34200/76250

Adquisició de
sonòmetres, estudi de
Ajuntament de
P0818300F 14/Y/106019
soroll i adequació
Rubí
acústica de la Masia
Can Serra de Rubí
Programa de millora
dels hàbits alimentaris:
Ajuntament de
promoció de la compra
Sant Cebrià de
P0820200D 14/Y/106535 i consum del producte
Vallalta
local i de proximitat i la
pràctica regular de
l'esport
Ajuntament de
Control integral de
P0822600C 14/Y/106332
Sant Martí de Tous
plagues urbanes
Ajuntament de
Millora del material
Sant Quintí de
P0823600B 14/Y/105142
esportiu inventariable
Mediona
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Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina
Equipaments
Esportius

Servei Salut
Pública
Oficina
Equipaments
Esportius

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Actuació

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

P0823600B 14/Y/106842

Jo em cuido, i tu?

2014/0000020

2.100,00

94,74

1503901920

G/60401/31100/46250

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Vicenç dels
Horts

P0826300F 14/Y/105632

Millores en
l'ordenació,
senyalització,
comunicació i gestió
del mercat setmanal
de Sant Vicenç dels
Horts

2014/0000067

3.000,00

816,00

1503901291

G/30300/43100/46250

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de
Santa Fe del
Penedès

P0824900E 14/Y/105152

Adquisició de material
esportiu

2014/0000057

2.100,00

1.610,01

1503901940

G/30400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius

Dinamització del
comerç de Santpedor i
14/Y/105489 foment i modernització
de la Fira de Sant
Miquel

2014/0000067

4.000,00

600,93

1503901267

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

2014/0000057

2.000,00

96,36

1503901941

G/30400/34200/76250

Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona

NIF

Codi XGL

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J 14/Y/105083

Adquisició de material
esportiu inventariable

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J 14/Y/106098

Activitats de
sensibilització i
educació ambiental al
municipi de
Tavèrnoles

2014/0000071

1.006,00

330,66

1503901666

G/50500/17221/46250

Ajuntament de
Tordera

P0828400B 14/Y/105171

Adquisició de material
esportiu

2014/0000057

1.500,00

702,19

1503901942

G/30400/34200/76250

Ajuntament de
Tordera

P0828400B 14/Y/105441 Pla instal·la't al centre

2014/0000067

2.500,00

298,16

1503901277

G/30300/43100/46250
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Oficina
Equipaments
Esportius
Servei Comerç
Urbà

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament de
Torrelles de Foix

P0828800C 14/Y/104120

Revertir la situació:
Torrelles es mou

2014/0000182

6.420,96

4.006,76

1503902021

G/30101/24100/46250

Ajuntament de
Vallbona d'Anoia

P0829200E 14/Y/105094

Millora del material
esportiu inventariable

2014/0000057

4.200,00

207,00

1503901943

G/30400/34200/76250

Ajuntament de Vic

Integració tramitador
d'expedients municipal
P0829900J 14/Y/107935
amb g i a de diputació
de Barcelona

2014/0000068

7.000,00

0,15

1503901967

G/20300/49100/46250

Ajuntament de Vic

P0829900J 14/Y/104206

2014/0000184

26.040,00

3.621,42

1503901985

G/30103/43300/46250

Servei Teixit
Productiu
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

P0830800I

14/Y/106107

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

14/Y/105254

Ajuntament del
Papiol
Ajuntament del Pla
del Penedès
Ajuntament del
Pont de Vilomara i
Rocafort
Ajuntament
d'Igualada

Programa " a 100
hores de
l'excel·lència"
Campanya de
sensibilització del
Projecte "Sumem
energies, VNG per
l'estalvi energètic"

2014/0000071

1.689,00

285,40

1503901667

G/50500/17221/46250

Material esportiu
inventariable

2014/0000057

3.400,00

9,40

1503901944

G/30400/34200/76250

P0815700J 14/Y/105059

Material esportiu

2014/0000057

1.300,00

186,14

1503901945

G/30400/34200/76250

P0816300H 14/Y/105209

Millora del material
esportiu inventariable

2014/0000057

2.100,00

186,00

1503901946

G/30400/34200/76250

P0818100J 14/Y/105216

Material esportiu
inventariable 2014

2014/0000057

3.466,60

3,14

1503901948

G/30400/34200/76250

P0810100H 14/Y/105738

Micronegocis amb
aparador ( 2ª fase)

2014/0000093

7.000,00

4.323,99

1503901935

G/50300/15100/46250
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Servei Mercat de
Treball
Oficina
Equipaments
Esportius
Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina
Equipaments
Esportius
Servei
d'Urbanisme

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

Ajuntament
d'Òdena

Ajuntament
d'Olèrdola

Ajuntament
d'Olesa de
Bonesvalls
Consell Comarcal
del Barcelonès
Consell Comarcal
del Maresme
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

NIF

Codi XGL

P0814200B 14/Y/105280

P0814400H 14/Y/107947

Actuació
Pla de Dinamització
d'Ocupació de Locals
Comercials Buits o en
Desús a la Nova
Avinguda de Manresa
Implantació del
connector de registre
web de l'empresa
absis amb el
multiplexor del
consorci AOC per a
integrar registres
d'entrades i sortides
de l'E-Tram i
l'Ajuntament
d'Olèrdola

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

2014/0000067

2.500,00

1.921,32

1503901280

G/30300/43100/46250

Servei Comerç
Urbà

G/20300/49100/46250

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

2014/0000068

4.000,00

696,70

1503901968

P0814500E 14/Y/107936

Integració dels
sistemes d'informació
local amb serveis
supramunicipals

2014/0000068

16.000,00

7.355,44

1503901969

G/20300/49100/46250

P5800012F 14/Y/104168

Reimpulsa-t

2014/0000184

28.560,00

1,20

1503901986

G/30103/43300/46550

2014/0000184

15.120,00

1.214,48

1503901987

G/30103/43300/46550

2014/0000188

22.451,00

6.775,61

1503901994

G/30102/43900/46750

Maresme Exporta
2014
Implementació del Pla
d'Acció Moianès
Q5856406C 14/Y/104039 Territori d'Oportunitats:
seguiment, avaluació i
comunicació
P5800008D 14/Y/104138
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Ens destinatari
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Entitat Municipal
Descentralitzada
de Bellaterra

NIF

Codi XGL

Q5856406C 14/Y/104075

Actuació

Núm. expedient

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Més som + a prop de
les persones i de les
empreses

2014/0000182

30.297,24

12.874,35

1503901318

G/30101/24100/46750

Servei Mercat de
Treball

2014/0000184

13.707,13

8.586,29

1503901988

G/30103/43300/46750

Servei Teixit
Productiu

2014/0000184

51.504,21

6.181,01

1503901989

G/30103/43300/46750

Servei Teixit
Productiu

2014/0000057

2.100,00

185,30

1503901950

G/30400/34200/76850

Oficina
Equipaments
Esportius

Empreses i sectors
estratègics del
moianès: més
Q5856406C 14/Y/104151
cooperació, més
innovació i més
competitivitat
Ofem's més a prop
dels emprenedors i les
Q5856406C 14/Y/104152
empreses del moianès
i a caldes de Montbui
P0800249E 14/Y/105045

Millora material
esportiu inventariable
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Cinquè. DONAR de baixa per revocació els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de
l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació
fins al 31 de març de 2015, que s’indiquen a continuació:

59

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Ens destinatari

Ajuntament
Montmeló

de

Ajuntament
Piera

de

Ajuntament
Premià de Dalt

de

NIF

Codi XGL

Actuació

P0813400I

Assistència a projectes
adreçats als joves i als
14/Y/105930 plans locals de joventut/ 2014/0000080
Impuls de les polítiques
d'Igualtat i drets civils

Acció
P0816000D 14/Y/105843
Piera

comunitària

Núm. expedient

a

Import
concedit
(EUR)
9.000,00

Import
baixa
(EUR)
9.000,00

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

1503901324 G/60300/23110/46250

2014/0000080

25.012,34

25.012,34

1503901325 G/60300/23110/46250

Acció
comunitària,
participació, igualtat i
2014/0000080
P0823000E 14/Y/105824
joventut de premià de
dalt

18.522,87

18.522,87

1503901326 G/60300/23110/46250
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Sisè. REDUIR l’import dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014, amb
un termini màxim de justificació fins el 31 de març de 2015, del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, per menor import justificat i/o renúncia, que s’indiquen a
continuació:
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Ens destinatari
Ajuntament
de
Canet de Mar
Ajuntament
de
Corbera
de
Llobregat
Ajuntament
de
Mollet del Vallès
Ajuntament
de
Montmajor

NIF

Codi XGL

Actuació

Núm. expedient

Re-Viu el comerç de
2014/0000067
Canet
Actuacions per a la
P0807100C 14/Y/105378 dinamització
d'un 2014/0000067
centre comercial urbà
P0803900J

14/Y/105521

Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

2.000,00

3,50

1503900869 G/30300/43100/46250

Servei
Urbà

Comerç

2.000,00

1.035,69

1503900871 G/30300/43100/46250

Servei
Urbà

Comerç

Aplicació
pressupostària

P0812300B 14/Y/105358 Agora Mollet

2014/0000067

2.000,00

203,88

1503900872 G/30300/43100/46250

P0813100E 14/Y/105574 Mercat i tradició

2014/0000067

1.000,00

499,97

1503901086 G/30300/43100/46250

2014/0000188

19.007,00

9.503,50

1503901281 G/30102/43900/46250

4.943,50

3.482,50

1503900975 G/60300/23110/46250

2.200,00

265,70

1503901364 G/30300/43100/46250

Ajuntament
de
Reflexió
Sant Quirze del P0823800H 14/Y/104053
de Ciutat
Vallès

estratègica

Ajuntament
de
Projecte
dona,
Santa Maria de P0825600J 14/Y/105978
2014/0000080
Batucada
Martorelles
Ajuntament
de
Mercat Setmanal de
P0828800C 14/Y/105642
2014/0000067
Torrelles de Foix
Torrelles de Foix
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Setè. REDUIR l’import dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2013 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació fins al 30 de juny
de 2015 que s’indiquen a continuació, per menor import justificat:
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Ens destinatari
Ajuntament
Palafolls

NIF
de

Codi XGL

P0815400G 13/Y/91716

Actuació

Núm. expedient

Descentralització Casa
Materna i millora del
2013/0001827
projecte de joves en
risc d'exclusió social
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Import
concedit
(EUR)

Import
baixa
(EUR)

Operació
comptable

27.920,40

2.024,99

1503901992 G/10400/92400/46250

Aplicació
pressupostària

Centre gestor
Oficina
Cooperació
al
Desenvolupament
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Vuitè. Notificar aquests acords als ens destinataris afectats.
Servei de Contractació
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva
social de contractació per a l’exercici 2016, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació
dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d'Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova el present Dictamen, que és
del tenor literal següent:
La conjuntura econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera
important les economies locals en general, i les dels ajuntaments de la nostra
demarcació en particular, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i
de mercat de treball, essent especialment complicat l’accés al treball per part de les
persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió social.
Davant aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha impulsat els darrers anys una
sèrie de mesures orientades a donar suport als ens locals en tots els àmbits d’actuació
que es deriven de l’impacte de la crisi econòmica i la que actualment es vol afavorir és
l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial situació d’exclusió social
mitjançant la contractació pública reservada.
Atès el contingut de la Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat; que supera
definitivament la perspectiva assistencial de la discapacitat per abordar una basada en
els drets humans, establint que les seves demandes i necessitats han de ser cobertes
de manera que puguin abastar la igualtat d’oportunitats respecte al conjunt de
ciutadans, i el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva
inclusió social.
Atès que amb data 26 de febrer de 2014 s’han aprovat les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/24/UE, sobre contractació pública; 2014/23/UE relativa, a
l’adjudicació de contractes de concessió, i 2014/25/UE, relativa a la contractació per
entitats que operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis
postals, les quals preveuen en el seu articulat els contractes reservats, articles 20, 24 i
38 respectivament.
Atès que les Directives 2014/24/UE i 2014/25/UE deroguen les fins ara vigents amb
efectes a partir del 18 d’abril de 2016, data que coincideix amb la data màxima per a la
seva transposició al Dret Estatal, igualment per a la Directiva de concessions.
Vista la normativa que regula la contractació pública reservada i que, bàsicament, és la
que tot seguit es relaciona: article 19 de la Directiva 2004/18/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 31 de maç de 2004 sobre coordinació dels procediments
d’adjudicació dels contractes públics d’ obres, de subministraments i de serveis, la
Disposició addicional 5a. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i l’article 89 de la
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Llei 31/2007, de 30 de octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.
Atès el que estableix la Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i
actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i
promoció del treball autònom i de l’Economia Social, mitjançant l’article 4 de la qual es
modifica la disposició addicional cinquena del TRLCSP . En el preàmbul de la Llei
concretament a l’epígraf II paràgraf novè, es refereix a aquesta mesura en el sentit
que estén la possibilitat de reserva en els procediments d’adjudicació de contractes
públics a les empreses d’inserció. Una possibilitat que ja existia per als Centres
Especials de Treball, respecte de les persones amb discapacitat, i que s’amplia per a
les empreses d’inserció. El redactat de la disposició que ha entrat en vigor el passat 10
d’octubre, resta tal com segueix:
1.Per acord del Consell de Ministres o a través de l’òrgan competent en l’àmbit de les
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaran els percentatges mínims de
reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats
contractes o de determinats lots dels mateixos a Centres Especials de Treball i a
empreses d’inserció regulades a la Llei 44/2007,de 13 de desembre, per a la regulació
del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits per tenir aquesta
consideració establerts en dita normativa, o un percentatge mínim de reserva de
l’execució d’aquests contractes en el marc de programes d’ocupació protegida, a
condició que almenys el 30 per cent dels empleats dels centres especials de treball, de
les empreses d’inserció o dels programes siguin treballadors amb discapacitat o en
risc d’exclusió social.
En el referit Acord del Consell de Ministres o a travès de l’òrgan competent en l’àmbit
de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaràn les condicions
mínimes per garantir el compliment de l’establert en el paràgraf anterior.
2. Es farà referència d’aquesta disposició en l’anunci de licitació.
Atès que dins la normativa relacionada actualment vigent es desprèn que per
promoure i aprovar la contractació pública reservada cal prèviament delimitar:


La finalitat de la reserva.



L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb especificació de
les regles de càlcul i, el seu desglossament per Àrees, si s’escau.



Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de reserva.



Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres especials de
treball o empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la normativa
corresponent.



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

66

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria



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

Tot això sens perjudici del compliment de la resta de principis propis de l’àmbit de la
contractació del sector públic, tal com la necessària vinculació dels objectes dels
contractes amb la finalitat de l’entitat destinatària; els requisits de publicació amb
menció expressa del caràcter reservat de la contractació, així com el respecte dels
principis de no discriminació, d’objectivitat, de publicitat i de transparència.
Per tal de garantir i donar compliment al principi de lliure concurrència en les
contractacions es proposa fixar la quantia econòmica de la reserva social en un
percentatge del 20% a aplicar sobre l’import de despesa executada per la Corporació,
per a les prestacions objecte de reserva en l’exercici anterior.
Atès que el contracte reservat, previst a la Disposició addicional 5a. del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, no és de fet un procediment d’adjudicació diferent de
l’obert amb un sol criteri o amb pluralitat de criteris o del procediment negociat sense
publicitat, sinó que és aplicable a qualsevol contracte i forma d’adjudicació, ja que es
tracta d’una especificitat del sistema d’admissió a la licitació.
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona el dia 1 de
febrer de 2010.
Vist l’apartat primer I 4.g) 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la reserva social de contractació de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2016, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb
especial risc d’exclusió social. La contractació pública reservada es concreta en els
termes següents:
a.- Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja de
recintes i edificis corporatius, la recollida selectiva de residus (grup 1), les arts
gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la bugaderia industrial, el
subministrament de productes alimentaris, els serveis d’informació i control
d’accessos, el suport a esdeveniments i jornades.
b.- Els contractes reservats poden adjudicar-se com a contracte menor, per
procediment negociat per raó de la quantia econòmica, o per procediment obert,
d’acord amb els llindars establerts per la legislació de contractes del sector públic.

67

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

c.- Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret
comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de
garanties provisionals o definitives, tot respectant els principis de no discriminació,
d’objectivitat i de publicitat.
d.- Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de
treball, en els termes establerts per la normativa corresponent i sempre per les
seves finalitats i activitats, d’acord amb les seves normes reguladores, estatuts o
regles fundacionals, tinguin relació directa amb l’objecte del contracte.
e.- Es fixa el percentatge d’un 20 % de reserva social a aplicar sobre l’import de
despesa executada per la Corporació, per a les prestacions objecte de reserva en
l’exercici anterior, mitjançant contractes menors, procediments negociats sense
publicitat per raó de la quantia, o bé per procediments oberts. La quantitat màxima
es fixa en un import d’1.000.000,00 €.
Segon.- Executar aquests acords, mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i
adjudicació dels diferents òrgans competents de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Publicar els següents acords en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona a la categoria de contractació pública.
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
9. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de les incidències
esdevingudes en relació amb la formalització del contracte corresponent als
serveis de telefonia fixa (LOT 1) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) i de la controvèrsia existent en el procés de migració
d’aquest servei, entre l’operadora sortint (TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU) i
l’operadora entrant (VODAFONE ESPAÑA SAU), i la consegüent fixació de la
despesa generada per la continuïtat del servei fins a la finalització del procés de
migració, la seva autorització i disposició.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
1. ANTECEDENTS SOBRE LA CONFIGURACIÓ CONTRACTUAL I LA LICITACIÓ

Els processos de compres agregades estan esdevenint una pràctica habitual en el
sector públic, en particular a l'Administració Local, ja que de la licitació conjunta se'n
deriven beneficis immediats. Aquest és el cas de l'Associació de Catalana de
Municipis o del Consorci LOCALRET que han liderat experiències exitoses en el
transcurs de fa més de deu anys. Els tres factors d'èxit són:
1.

A l'augmentar el volum de la licitació s'aconsegueixen millors preus en les
adjudicacions.

2.

La suma de la demanda de molts clients, sovint de petita grandària, genera un
gran client, amb major capacitat de negociació davant de tercers i rebent, en
definitiva, un millor tracte comercial.
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3.

De les adjudicacions se'n deriven solucions comunes, és a dir, diferents ens
usen la mateixa solució. Aquest és un element força important en els entorns
tecnològics ja que permeten compartir experiències d'ús que resulten cabdals
atesa, en molts casos, la novetat de la tecnologia que s'adquireix.

El serveis de telecomunicacions són un element necessari i clau per al funcionament i
la prestació de serveis per part de les administracions públiques. Es presten en el marc
d'un mercat amb característiques singulars, tant és així que la seva regulació més
moderna ha estat encomanada a òrgans reguladors específics com ho ha estat durant
molts anys la CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions) o més recentment
la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) i, sovint, els agents que
hi operen tenen caràcter global/mundial. Resulta, doncs, del tot idoni abordar, en
aquest sector, processos d'agregació de demanda i licitació conjunta a partir dels
factors d'èxit esmentats.
En el marc de l'estratègia de suport en l'àmbit de les telecomunicacions als ens locals,
i en virtut de les seves funcions d'assistència i cooperació a la seva demarcació, la
Diputació de Barcelona va decidir impulsar un procés dels anomenats de Compra
Agregada, amb uns objectius concrets:
 Obtenir estalvi econòmic en la factura que paguen els ens locals.
 Generar economia de procediment administratiu.
 Facilitar suport tècnic per a la concreció de la demanda, especialment en els ens
amb menys capacitat tècnica.
 Aconseguir una correcta adequació al marc contractual vigent.
 Reduir l'impacte de l'anomenada bretxa digital al territori.
Tot i tenint en compte les dificultats i riscos possibles:
 La liberalització de les Telecomunicacions és una oportunitat, però encara no es
disposa d'un mercat completament liberalitzat per a tots els serveis.
 La gestió administrativa del contracte que sorgiria de l'adjudicació, per dimensió i
complexitat.
 L'establiment de mecanismes de seguiment i control del contracte, amb capacitat
per atendre les possibles incidències tècniques que sorgissin.
La iniciativa, doncs, va consistir en agregar la demanda, en serveis de
telecomunicació, convencionals i avançats, de la pròpia Diputació amb la provinent
d'aquells ens locals que així ho desitgessin. Es partia del fet que la Diputació havia de
licitar els seus serveis i, per tant, es disposava d'un volum inicial apreciable. La
despesa anual corresponent a l’any 2013 de la Diputació arribava gairebé a la xifra de
5.100.000,00 €.
Per dur a terme aquesta contractació es va recórrer a l'acord d'homologació que havia
fet el Consorci LOCALRET que actua com a sistema de contractació centralitzada
d'acord al que preveu l'article 187 de l'anterior llei de contractes dels sector públic (Llei
30/2007) i que es manté vigent en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovada per RDL 3/2011, de 14.11.2011 (article 203). El Consorci LOCALRET
agrupa més de 800 municipis de tot Catalunya, juntament amb les entitats
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municipalistes, les diputacions i els consells comarcals. La seva finalitat, entre d'altres,
és donar suport tècnic en el desplegament de les xarxes de telecomunicacions, fer
d'interlocutor amb els operadors del sector i també, promoure i coordinar accions que
facilitin als ens consorciats reduir la despesa en serveis de telecomunicació, així com
millorar les condicions tècniques en la prestació d'aquests serveis.
A més, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya en els seus informes de dates 27 d'octubre de 2011 i 30 de novembre de
2012 (10/2011 i 12/2012 respectivament), admet la possibilitat de procedir a la
centralització de la contractació d'obres, serveis i subministres, i atribuir-la a serveis
especialitzats amb la finalitat de racionalitzar i ordenar l'adjudicació dels contractes.
Així, doncs, el 14 de gener de 2013 es va signar un conveni entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci LOCALRET, el qual establia les bases del procediment:
“...per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia
mòbil i tràfic de dades, …, amb l'objectiu d'aplicar i facilitar la contractació centralitzada de la
gestió de la compra dels serveis de telecomunicacions esmentats als ens locals de la
demarcació de Barcelona, així com els de la pròpia Corporació.”

A partir d'aquí, es va invitar als ens locals de la demarcació a adherir-se al conveni per
poder procedir a la licitació conjunta. Aquest procés va ser llarg, ja que la resposta va
ser molt gran [162 ajuntaments, 9 consells comarcals, 12 ens d'altra mena (instituts,
patronats, empreses públiques, mancomunitats, consorcis), l'ORGT, l'Institut de Teatre,
Consorci del Patrimoni de Sitges, Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa,
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i la Xarxa Audiovisual Local]. L’èxit de
la iniciativa aconsellà que el maig de 2013 es prorrogués el termini d'adhesió d'ens
locals i poder incloure, d’aquesta manera, tota la demanda que s’anava generant en
els plecs tècnics i administratius que haurien de regir la compra. Una demanda que va
ser precís analitzar acuradament; la dificultat principal consistia en conèixer el detall
dels serveis a licitar i per tant va ser necessari repassar la facturació de tots i cadascun
dels ens. Aquest treball va ser del tot imprescindible per poder calcular amb exactitud
l'import de licitació.
El principal escull va ser degut a les nombroses discrepàncies detectades entre
l'import facturat i la informació, aportada pels propis ens, sobre els serveis contractats.
Tot plegat va comportar un ingent treball d’anàlisi i depuració de les factures. Aquest
treball va comportar un benefici afegit per a l’ens, ja que veia així aclarida la seva
facturació en relació al servei que realment tenia, o volia contractar. En definitiva,
s'assoliren dos fites importants:



La identificació i la racionalització dels serveis de telecomunicació de l'ens
L'ordenació administrativa dels contractes de provisió dels serveis de
telecomunicació

Redactats i aprovats els corresponents plecs, el 30 d’octubre de 2013, per Decret de
Presidència del Consorci LOCALRET núm. 2013/20, es va aprovar l’inici de l’expedient
de contractació per procediment negociat sense publicitat, per a dos anys amb un
volum global de 21.950.351 €, dels quals 12.730.060 € corresponien als serveis a
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contractar per a la Diputació de Barcelona, ORGT inclòs, el que representava gairebé
el 58% de la licitació.
Nogensmenys, i tenint en compte l'objectiu bàsic d'aconseguir estalvis per als
ajuntaments, es van agrupar les solucions en dos àmbits: d'una banda l'anomenada
solució Corporativa (Diputació + ORGT) i la solució no Corporativa que estava
constituïda per la resta dels 188 ens locals participants. En la taula de puntuació es
valorava la solució no Corporativa en un 66,6% i la Corporativa en un 33,3%. Aquesta
inversió deliberada del pes en la puntuació de les ofertes respecte del pes econòmic
en la licitació es va fer per evitar ofertes que afavorissin, només, el principal
contractador – la Diputació de Barcelona – en detriment de les ofertes per a la resta
d'ens locals.
Així es descriu en el:
“QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DERIVAT DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I DADES) PER A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I ELS SEUS ORGANISMES, ELS MUNICIPIS, CONSELLS
COMARCALS I ENS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA ADHERITS
AL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ AGREGADA, MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I ENVERS A L’ACORD MARC D’HOMOLOGACIÓ
APROVAT PEL CONSORCI LOCALRET.
...
SETENA.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ A APLICAR EN EL PRESENT ACORD
DERIVAT
1. Els criteris de valoració aplicables a la present contractació, d’acord amb la clàusula
34 i l’annex 6 de l’Acord Marc d’Homologació són el següents, que seran aplicables a
cadascun dels 3 lots en que es desglossa:
Criteris de valoració

Puntuació màxima

Fórmula
d’avaluació

1 Valoració tècnica:
1.1 Solució tècnica proposada
1.2 Pla d’explotació
1.3 Pla de qualitat
1.4 Pla d’implantació
1.5 Millores tècniques
2 Oferta econòmica
Total

15 punts
10 punts
5 Punts
5 Punts
5 Punts
60 punts
100 punts

Judici de valor
Judici de valor
Judici de valor
Judici de valor
Judici de valor
Proporcional

En relació a l’oferta econòmica, de conformitat amb el previst en el Plec de
prescripcions tècniques, a l’hora d’atorgar la puntuació màxima, es tindrà en compte el
següent:
- Pel que fa al Lot 1 (serveis de comunicacions de veu en ubicació permanent), la
puntuació màxima de 60 punts i la seva proporcionalitat, es desglossa en:
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o Oferta econòmica Corporativa, fins a un màxim de 20 punts.
o Oferta econòmica No corporativa (Quotes) fins a un màxim de 20 punts.
o Oferta econòmica No corporativa (Tràfic) fins a un màxim de 20 punts.
- Pel que fa al Lot 2 (serveis de comunicacions mòbils de veu i dades), la puntuació de
60 punts i la seva proporcionalitat, es desglossa en:
o Oferta econòmica Corporativa, fins a un màxim de 20 punts.
o Oferta econòmica No corporativa (Quotes) fins a un màxim de 20 punts.
o Oferta econòmica No corporativa (Tràfic) fins a un màxim de 20 punts.
- Pel que fa al Lot 3 (serveis de dades i accés a Internet), la puntuació de 60 punts i la
seva proporcionalitat, es desglossa en:
o Oferta econòmica Corporativa, fins a un màxim de 20 punts.
o Oferta econòmica No corporativa (quotes) fins a un màxim de 20 punts.
o Oferta econòmica (preus d’ampliació) fins a un màxim de 10 punts.
o Oferta econòmica (preus d’ampliació Backbone) fins a un màxim de 10 punts.”
Una vegada detallats els antecedents, s’han de ressaltar les peculiaritats que té la
configuració contractual de l’actuació duta a terme. En síntesi aquestes peculiaritats
són les següents:
1ª Es tracta d’una compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, mòbil i
dades), a través de la contractació centralitzada derivada de l’Acord Marc
d’Homologació de serveis de telecomunicacions adjudicat pel Consorci LOCALRET
(febrer de 2011).
2ª L’ens contractant és el Consorci LOCALRET i els destinataris de les prestacions
dels serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) són la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), conjuntament amb tots aquells ens locals i
ens dependents d’aquests de la província de Barcelona adherits a la compra agregada
(un total de 188 entitats).
3ª Aquesta actuació va articular-se a partir del Conveni de col·laboració formalitzat
entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona en 27 de febrer de 2013, i
sobre la base de l’adhesió a la compra agregada de la resta d’ens destinataris.
4ª De resultes de l’actuació i la configuració contractuals esmentades:
a) el Consorci LOCALRET ha dut a terme les actuacions pròpies com a ens
contractant, així va aprovar l’inici de l’expedient de contractació mitjançant Decret
de la seva Presidència núm. 2013/20, de 30.10, i en el seu si va desenvolupar la
seva actuació la Mesa de Contractació, que va formular la seva proposta el
5.3.2014;
b) la Diputació de Barcelona ha participat en l’actuació tot prestant el seu
assessorament tècnic i coordinant l’adhesió dels diferents ens locals en el
procediment de la compra agregada, a més de ser un dels destinataris de les
prestacions contractades.
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2. ANTECEDENTS SOBRE L’ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Per Decret núm. 2014/06, de 27.3, de la Presidència de LOCALRET, es va aprovar
l’adjudicació del contracte derivat del “Acord Marc d’Homologació de la contractació
dels Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de
Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la
demarcació de Barcelona adherits al procés de compra agregada”, en els termes que
tot seguit s’indiquen:
LOT 1: COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ PERMANENT: Adjudicat a
VODAFONE ESPAÑA SAU per un import estimat total a dos anys de 4.665.618,80 €
IVA inclòs.
LOT 2: COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES: Adjudicat a TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA SAU per un import estimat total a dos anys de 1.298.936,27 € IVA
inclòs.
LOT 3: DADES I D'ACCÉS A INTERNET: Adjudicat a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU
per un import estimat total a dos anys de 8.466.953,63 € IVA inclòs.
De resultes de l’adjudicació d’aquests tres lots s’han produït uns estalvis econòmics
molt rellevants respecte del preu de licitació, segons es detalla al quadre següent:
Compra agregada de serveis de telecomunicacions
LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ, PER SOLUCIONS I LOTS
Solució

Ens

DIBA
Corporativa

ORGT

Suma
DIBA+ORGT

No
Corporat.

188 ens locals

Lot

Licitació
Adjudicació
Import (2 anys, IVA inclòs)

Baixa
%

1
2
3
Suma
1
2
3
Suma
1
2
3
Suma

3.255.906 €
1.431.874 €
5.662.308 €
10.350.088 €
635.998 €
79.200 €
1.664.774 €
2.379.972 €
3.891.904 €
1.511.074 €
7.327.082 €
12.730.060 €

1.882.098 €
366.918 €
5.270.451 €
7.519.467 €
367.643 €
20.295 €
1.549.564 €
1.937.502 €
2.249.741 €
387.213 €
6.820.015 €
9.456.969 €

1.373.808 €
1.064.956 €
391.857 €
2.830.621 €
268.355 €
58.905 €
115.210 €
442.470 €
1.642.163 €
1.123.861 €
507.067 €
3.273.091 €

42,19%
74,37%
6,92%
27,35%
42,19%
74,37%
6,92%
18,59%
42,19%
74,37%
6,92%
25,71%

1
2
3
Suma

4.614.198 €
2.697.862 €
1.908.231 €
9.220.291 €

2.415.878 €
911.723 €
1.646.939 €
4.974.540 €

2.198.320 €
1.786.139 €
261.292 €
4.245.751 €

47,64%
66,21%
13,69%
46,05%
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Total contractació

Notes:

1
2
3
Suma

8.506.102 €
4.208.936 €
9.235.313 €
21.950.351 €

4.665.619 €
1.298.936 €
8.466.954 €
14.431.509 €

3.840.483 € 45,15%
2.910.000 € 69,14%
768.359 € 8,32%
7.518.842 € 34,25%

a. Tots els imports són per als dos anys de vigència inicial del contracte, IVA inclòs. Per
facilitar-ne la lectura, els decimals s'han suprimit per arrodoniment.

En el quadre es posen de manifest els importantíssims estalvis aconseguits, d'un
34,25% de mitjana sobre el valor de la licitació, i amb algun punt especialment
rellevant, com és el cas del LOT 2 (telefonia mòbil) on arriba gairebé al 70%.
En el cas de la Diputació de Barcelona, descomptat l'Organisme de Gestió Tributària,
el total anual representa gairebé 1,4 milions de baixa, per a la suma dels tres lots.
A partir del resultat de l'adjudicació, un dels licitadors (TELEFÒNICA ESPAÑA SAU) va
interposar un recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per
disconformitat amb l'adjudicació del LOT 1 (Telefonia fixa) a l'operadora VODAFONE.
Aquest fet va provocar que la signatura del contracte, i per tant, els treballs de
desplegament d'aquest lot s'aturessin fins a la resolució del recurs.
De les incidències esdevingudes, se’n va donar compte a la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, la qual, en la sessió ordinària de 29 de maig de 2014
(A/229/14), va donar-se per assabentada de l’adjudicació dels contractes derivats de
l’Acord Marc d’Homologació de la contractació dels Serveis de Telecomunicació (veu,
mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i
l’ajornament de l’efectivitat en la contractació del LOT 1 fins a la resolució del recurs
especial en matèria de contractació presentat per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU,
contra l’adjudicació efectuada en favor de VODAFONE ESPAÑA, SAU.
Respecte d’aquest recurs, mitjançant la Resolució núm. 78/2014, de 25.6, el Tribunal
resol el següent (document annex núm. I):
"1.- Desestimar el recurs interposat pel senyor J.C.H. en nom i representació de la societat
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, contra el decret del president del Consorci LOCALRET
d’adjudicació, pel que fa al lot 1 – Serveis de comunicacions de veu fixa, del contracte de
serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus
organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona
adherits al procés de contractació agregada, d’acord amb els fonaments jurídics d’aquesta
Resolució.
2.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 45 del TRLCSP, a
l’empara del que disposa l’article 47.4.
3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició del
recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 47.5 del
TRLCSP.
4.- Notificar aquesta Resolució a totes les parts."
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En conseqüència, el Tribunal resol que tots i cadascun dels punts de l'informe
d'adjudicació, i per tant l'adjudicació en sí mateixa, no presenten cap defecte i no hi ha
d'haver cap impediment legal per procedir a la signatura del contracte. La raó és de la
banda dels impulsors del procediment de compra agregada: el Consorci LOCALRET i
la Diputació de Barcelona.
Una vegada desestimat el recurs, es van reprendre les actuacions derivades de
l’adjudicació efectuada per LOCALRET en favor de VODAFONE i, així, el 22 de juliol
de 2014 se signa el corresponent contracte. Aquest fet, però, té importants
conseqüències.
Efectivament, al produir-se la signatura del contracte per al lot 1 a finals de juliol fa que
l'inici dels treballs de migració s'iniciïn en ple període de vacances. Aquest fet,
juntament amb el derivat del resultat de l'adjudicació, VODAFONE, que representa un
trencament històric en la provisió de serveis de veu fixa a les comarques de Barcelona
tradicionalment prestats de forma majoritària per l'operador dominant (en terminologia
de la CNMC), això és TELEFÒNICA, va presentar un escenari d’alta complexitat
operativa i tècnica. D'una banda perquè força ajuntaments no van tornar a ser
operatius i amb capacitat d'interlocució per procedir a planificar i executar els treballs
de desplegament del nou contracte fins a mitjans del mes de setembre, i de l'altra
banda en quasi la totalitat dels casos el nou desplegament significava una migració de
la provisió dels serveis d'un operador (TELEFÒNICA) que els havia prestat des de
“sempre” a un nou operador (VODAFONE). Aquestes migracions que estan regulades
per llei i per disposicions de la CNMC presenten a vegades “llacunes” o interpretacions
que alenteixen la seva efectivitat.
La complexa situació del LOT 1 no es va donar en els altres lots. En el cas del LOT 2
que contenia el serveis de telefonia mòbil, els treballs de desplegament s'inicien el
mes d'abril i a més la portabilitat entre operadores és una pràctica molt comuna i que
en l'actualitat no presenta massa dificultats, tant per a privats com al sector públic. Per
tot plegat el traspàs de serveis de telefonia mòbil proveïts per VODAFONE a
TELEFÓNICA MÓVILES, en aquells ens en què es donava el cas, no ha presentat
majors inconvenients. En el cas del LOT 3, pràcticament no es va produir canvi
d'operador i per tant, la problemàtica del nou desplegament va ser pràcticament
inexistent.
Així, es pot concloure que el desplegament del nou contracte per al LOT 1 ha
presentat un alt nivell d'incidències importants que n'han demorat la seva
correcta execució. Unes incidències que d'altra banda eren difícilment previsibles
abans de conèixer el resultat de l’adjudicació, tal i com s'ha detallat, i que han reclamat
una gran dedicació als serveis tècnics del Consorci LOCALRET, de la Diputació de
Barcelona i de l’ORGT, per garantir el correcte compliment del nou contracte.
L’assoliment amb èxit d’un procés de compra agregada entre administracions
públiques distintes (i aquest ha estat el més gran i de més impacte que s'ha efectuat
mai a Catalunya), ja de per sí comporta una gran complexitat, derivada de coordinar
en aquest cas fins a 190 administracions; però en aquest cas concret el propi resultat
de l’adjudicació, nou en el mercat català de les telecomunicacions, ha significat
un element afegit de dificultat operativa i tècnica.
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Convé assenyalar que en aquest procés de desplegament i seguint el criteri adoptat
des d'un inici pels seus impulsors institucionals: Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona; així com, pel propi Comitè Estratègic, màxim òrgan de seguiment del
contracte, d'acord amb el punt 6.5.4 del Plec de Prescripcions Tècniques del contracte
derivat dels Serveis de Telecomunicacions (Veu, Mòbil i Dades) per a la Diputació de
Barcelona i els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la
demarcació de Barcelona adherits a l'Acord Marc d'Homologació aprovat pel Consorci
LOCALRET, s'han anat prioritzant de manera sistemàtica els treballs en els ens
locals participants de la Compra Agregada, solució No Corporativa, en detriment
dels de la Diputació i l’ORGT, solució Corporativa, que ha anat assumint els
endarreriments en el seu propi desplegament. Donant, així, compliment a la
voluntat política d'oferir el millor dels resultats als ajuntaments i altres ens locals.
La situació a data d'avui presenta, pel que fa al LOT 1, punts pendents d'executar,
concretament els que tenen a veure amb la migració d'un determinat tipus de línies,
sobre les quals hi ha discrepàncies entre les operadores. En aquest sentit, i
esgotades les vies de la negociació bilateral, VODAFONE ha elevat consulta a la
Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) per a què dicti una
resolució que posi fi al litigi en el sentit que sigui. La dita operadora ho va posar en
coneixement del responsable del contracte (LOCALRET) mitjançant escrit de data 19
de maig de 2015 (document annex núm. II). De resultes d’aquesta problemàtica entre
l’operador sortint (TELEFÓNICA) i l’operador entrant (VODAFONE), per l’òrgan de
contractació, això és, la Presidència de LOCALRET, va dictar-se el Decret núm.
10/2015, de 22.7, del qual és rellevant reproduir el paràgraf següent (document annex
núm. III):
“(...) les discrepàncies que hi pugui haver entre l’operador entrant i el sortint han de
ser alienes tant per als receptors d’aquests serveis com per a l’òrgan de contractació.
No obstant els responsable de TELEFÒNICA han traslladat als serveis tècnics
d’aquest Consorci que, com a operador sortint, estaven complint estrictament amb
les obligacions que estableix la Llei General de comunicacions. De no ser així, ha de
ser la Comissió Nacional de los Mercados y la Competencia (en endavant CNMC) qui,
com a òrgan competent, verifiqui i fiscalitzi si es compleix o no aquesta. En aquest
sentit el propi operador VODAFONE ha comunicat a aquest Consorci que en data 3006-2015 va sol·licitar d’aquesta CNMC que obligui a TELEFÒNICA a donar curs a totes
les peticions de contractació i canvi de titularitat, així com a acceptar les de
modificació de configuració i de contractació de connexions ADSL-IP
circumstancials, a més d’adoptar de forma urgent mesures cautelars“.

Altrament, sobre aquest controvèrsia i també respecte de les conseqüències que se’n
deriven, el Decret núm. 10/2015 de LOCALRET disposa el següent:
“Primer. Desestimar que aquest Consorci hagi d’intervenir en les relacions entre
l’operador entrant i el sortint, tal com va demanar VODAFONE ESPAÑA SAU, per
dirimir les diferències i/o discrepàncies que hi hagi entre ells per a la prestació del
nou contracte com poden ser el fet de determinar si l’operador sortint compleix amb
les obligacions que es derivin de la Llei General de Comunicacions o si possibles
deutes pendents del contacte anterior han d’afectar el nou, en se l’òrgan competent
per fer-ho la CNMC, tal com ja ha fet aquest operador presentant el 30 de juny l’escrit
de sol·licitud esmentat en la part expositiva.
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Segon. Establir que, d’acord amb la clàusula 5.3 del Plec de Prescripcions Tècniques
reguladores d’aquest contracte, el servei objecte de contractació és de “claus en mà”
i, per tant, l’adjudicatària VODAFONE ESPAÑA SAU ha d’assumir tots els costos que
siguin necessaris, inclosos els de solucions alternatives que calgui aplicar per
complir el contracte, sense perjudici que ho pugui repercutir a aquells tercers que
consideri responsables directes.
Tercer. Acceptar la situació que suposa l’endarreriment de la implantació i posta en
funcionament del nou servei i, per tant, atorgar una AMPLIACIÓ del termini
d’implantació previst en el Plec de prescripcions tècniques fins que hi hagi resolució
de la CNMC a la sol·licitud presentada o, si és procedent, un cop hagin transcorregut
sis mesos des de l’endemà de la data de presentació d’aquesta sol·licitud davant
aquest organisme, sense que en cap cas això afecti el termini de vigència del
contracte.
Quart. Establir que, malgrat ampliar el termini d’implantació i de conformitat amb el
que disposa la clàusula 6.3.1. del Plec de prescripcions tècniques, aquest
endarreriment és imputable a l’adjudicatària VODAFONE ESPAÑA Sau i, per tant,
exigir que aboni, en concepte d’indemnització per danys i perjudicis causats a
tercers, íntegrament el sobrecost que està suposant per als ens locals destinataris
dels serveis el retard en la prestació del nou contracte, especialment en el tema de
tarifes, així com l’abonament de les penalitzacions que resultin de l’expedient que al
respecte tramiti aquest Consorci.
Cinquè. Ordenar que es faci una valoració econòmica per part dels serveis tècnics
d’aquest Consorci de quin és actualment el sobrecost per tots els conceptes que
estan suposant aquest endarreriment, així com la previsió de quin serà l’import
d’aquest sobrecost fins a la finalització de l’ampliació atorgada a l’efecte de requerir a
l’adjudicatària VODAFONE ESPAÑA SAU el seu abonament, sense perjudici de la
liquidació final, un cop finalitzi la implantació o, en el seu cas, es resolgui el
contracte.
Sisè. Iniciar l’expedient de penalització en els termes que disposa la normativa vigent
per tal de determinar la quantia o quanties d’aquesta i el seu requeriment a l’empresa
adjudicatària VODAFONE ESPAÑA SAU.
Setè. Donar compte de la present resolució al Consell d’Administració d’aquest
Consorci als efectes oportuns”.

La penúltima contractació relativa als Serveis de telecomunicació de veu de la
Diputació de Barcelona (lot 1: Serveis de telefonia fixa) es va adjudicar per acord de
Ple de data 13 de setembre de 2007, mitjançant concurs, a l’empresa TELEFÓNICA
DE ESPAÑA, SAU (CIF: A82018474), amb vigència de l’1 de novembre de 2007 al
31 d’octubre de 2011, pels preus unitaris oferts i un import total estimatiu de
6.368.000,00 € (16% d’IVA inclòs), dels quals 5.400.000,00 € corresponien a la
Diputació de Barcelona i 968.000,00 € a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), i
que es va formalitzar mitjançant contracte de 3 d’octubre de 2007.
En la clàusula 1e) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regí la
contractació de referència s’establia que “el contracte tindrà una durada de quatre
anys i serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la vigència,
incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys”.
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Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 27
d’octubre de 2011 (Acord núm. 621/11), s’acordà prorrogar el contracte de
referència, des de l’1 de novembre de 2011 fins al 31 d’octubre de 2012, pels
preus unitaris actualitzats i un import estimatiu d’1.450.847,05 € (18% d’IVA inclòs),
dels quals 1.171.409,37 € corresponents a la Diputació de Barcelona i 279.437,68 € a
l’ORGT.
Posteriorment i per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de
data 14 de juny de 2012 (Acord núm. 351/12), es va prorrogar, amb efectes d’1 de
novembre de 2012 a 31 d’octubre de 2013, la vigència de la contractació per un
import estimatiu de 1.264.096,98 €, més 227.537,40 €, en concepte de 18% d’IVA,
dels quals 1.020.184,47 €, més 183.633,20 € en concepte de 18% d’IVA, corresponien
a la Diputació de Barcelona i 243.912,20 €, més 43.904,20 € en concepte de 18%
d’IVA a l’Organisme de Gestió Tributària.
Amb posterioritat i per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
de data 27 de juny de 2013 (Acord núm. 292/13), es va aprovar la pròrroga de la
vigència del contracte, amb efectes des de l’1 de novembre de 2013 i fins a la
substanciació d’una nova contractació, prevista per a l’1 de marc de 2014, per un
import estimatiu de 515.808,02 €, més 108.319,69 € en concepte de 21% d’IVA, dels
quals 428.984,92 €, més 90.086,82 € en concepte de 21% d’IVA corresponen a la
Diputació de Barcelona i 86.823,10 €, més 18.232,86 € en concepte de 21% d’IVA a
l’ORGT.
A fi de cobrir el període de transició, un cop realitzada l’adjudicació del nou contracte,
per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 27 de
febrer de 2014 (Acord núm. 64/14), s’amplia la despesa prevista inicialment des de
l’1 de març fins com a màxim 31 de maig de 2014, data prevista de finalització de la
migració, d’acord amb l’escrit del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius, de data 14 de febrer de 2014, la part del qual interessa es transcriu:
“En relació al contracte relatiu als Serveis de Telecomunicació de veu de la Diputació de
Barcelona, LOT 1-Servei de telefonia fixa (expedient núm. 2006/8783) adjudicat a l’empresa
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU sol·licitem l’ampliació de la despesa des de l’1 de març de
2014 fins al 31 de maig de 2014, per tal de poder garantir la prestació dels serveis de
telecomunicació de veu de telefonia fixa, atesa la necessitat de continuïtat del servei.
La nova contractació s’ha efectuat mitjançant un procés de compra agregada conforme a
l’acord d’homologació realitzat pel Consorci LOCALRET dels serveis de telecomunicacions
amb els principals operadors de telecomunicacions. Per la qual cosa, la Diputació de
Barcelona i LOCALRET han signat un Conveni de col·laboració, que permet la possibilitat
d’adherir-se a la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions als municipis,
essent una eina més de treball en xarxa que ofereix la Diputació de Barcelona als seus
municipis perquè aquests puguin millorar la qualitat i eficàcia dels seus serveis així com
optimitzar recursos.
Vistes les ofertes presentades i davant la latent possibilitat d’un canvi d’operador en la
prestació del servei de telefonia fixa, sens perjudici de la valoració final, es sol·licita una
ampliació de despesa per un termini màxim de 3 mesos, que seria el temps necessari per a
la migració del servei de telefonia fixa a un hipotètic nou operador. Per tant, amb la finalitat
d’evitar qualsevol inconvenient que pogués afectar a la correcta prestació del servei, es
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sol·licita la present ampliació de despesa de l’1 de març de 2014 fins el 31 de maig de
2014.”

Com ja s’ha esmentat, una conseqüència del recurs especial en matèria de
contractació presentat al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en data 15
d’abril de 2014 per part de l’empresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, va ser la
suspensió dels efectes de l’adjudicació d’aquest LOT 1 fins a la resolució de l’esmentat
recurs.
Per això i per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data
29 de maig de 2014 (Acord núm. 229/14) es va aprovar l’assabentat de l’adjudicació
dels contractes derivats de l’Acord Marc d’Homologació dels Serveis de
Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de
Gestió Tributària, i l’ajornament de l’efectivitat en la contractació del LOT 1 fins a
la resolució del recurs especial en matèria de contractació presentat per
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, a més d’una nova ampliació de la despesa
generada per la pròrroga del contracte formalitzat amb TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, SAU (Lot 1) pel període comprès entre l’1 de juny de 2014 a 30 de
setembre de 2014.
Com ja s’ha anticipat, el mes de juliol de 2014 el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic va emetre la resolució núm. 78/2014 en relació amb el recurs especial en
matèria de contractació interposat per TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, contra el
decret del president del Consorci LOCALRET d’adjudicació, pel que fa al LOT 1,
desestimant l’esmentat recurs i aixecant la suspensió automàtica de
l’adjudicació. Així, doncs, en data 22 de juliol de 2014 el Consorci LOCALRET va
procedir a la formalització del contracte corresponent al LOT 1- relatiu als serveis de
comunicació de veu en ubicació permanent- amb VODAFONE DE ESPAÑA SAU.
En el Plec de Prescripcions Tècniques del Contracte derivat dels Serveis de
Telecomunicació (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona i els seus
organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de
Barcelona adherits al procés de contractació agregada, mitjançant procediment
negociat sense publicitat i envers l’acord marc d’homologació aprovat pel Consorci
LOCALRET, es preveu respecte del LOT 1, a la clàusula 6.3.1. el termini màxim
d’implantació de serveis a la Diputació i ORGT, en concret es diu:
“La totalitat dels serveis basats en la solució Corporativa hauran d’estar operatius (és a dir,
acceptades les instal·lacions per part de la Diputació de Barcelona) en un termini màxim de
sis mesos, amb una planificació pactada i acceptada per part de la Diputació de
Barcelona”

Tenint en compte que, com ja s’ha manifestat, la citada planificació no es va poder
acordar fins la formalització del nou contracte; que aquest no es va materialitzar fins al
22 de juliol de 2014; i la priorització del desplegament del servei als ens; els treballs
del projecte de migració dels serveis de veu fixa per a la Diputació i l’ORGT no
començaren fins el 29 de setembre de 2014. En una primera planificació VODAFONE
estimà que el projecte de migració acabaria el 31 de desembre de 2014.
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D’altra banda, el Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),
aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, preveu que el contractista haurà de continuar
prestant el servei fins que un altre se’n faci càrrec de la gestió, en el sentit següent:
“Art. 235. Obligacions del contractista
Sens perjudici de les obligacions específiques que s’estipulin en el contracte, són
obligacions del contractista:
a) Prestar el servei amb la continuïtat i regularitat que hagi acordat l’ens local contractant
sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de forma
directa. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el
servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió”.

En conseqüència i per assegurar la prestació del servei de telefonia fixa a la Diputació
i ORGT, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU va continuar la prestació fins que el nou
contractista (VODAFONE ESPAÑA SAU) se’n fes càrrec.
A fi de preveure aquesta contingència, per Decret del president delegat de l’Àrea
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies núm. 11522/14, de 4.12, es va
disposar, d’acord amb la facultat conferida per la Junta de Govern mitjançant Acord
adoptat en la sessió de 29.5.2014 (núm. 14/229), ampliar la despesa de l’1
d’octubre de 2014 fins al 31 de desembre de 2014, data prevista inicialment per
completar la migració íntegra del servei al nou contractista (VODAFONE ESPAÑA
SAU). Aquest Decret, que contenia també la referència a l’obligació prevista al
ROAS/1995 (art. 235.a) del contractista de continuar prestant el servei fins que un altre
es fes càrrec de la gestió abans transcrita, es va notificar a TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, SAU i a VODAFONE en data 16 de desembre de 2014, tot constant a
l’expedient les acreditacions de l’acusament de rebuda el 30 de desembre de 2014.
Així les coses, un dels aspectes problemàtics és el relatiu als preus unitaris que
aplicaria TELEFÒNICA i el moment en què s’aplicarien, que en cap cas no havia de
ser abans del 22 de gener de 2015, moment en què finalitzava el període de sis
mesos, establert per a la migració entre l’operador sortint i l’entrant, d’acord amb el
previst a la clàusula 6.3.1 PPT.
En data 29 de desembre de 2014 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, va presentar en el
Registre General de factures de la Diputació de Barcelona les factures corresponents
a la prestació del servei de telefonia fixa de la Corporació dels mesos d’octubre i
novembre de 2014. Un cop revisades les mateixes es constatà que els imports
facturats representaven un augment respecte de l’import de facturació ordinària dels
mesos anteriors.
En data 5 de gener de 2015, la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius (DSTSC) va remetre un escrit a TELEFÓNICA sol·licitant aclariments dels
preus aplicats (document annex núm.IV).
En data 11 de febrer, l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU en resposta a
l‘anterior escrit esmentat de la DSTSC, comunica oficialment que a partir de l’1
d’octubre de 2014, deixa d’aplicar els preus d’adjudicació del contracte de 2007 ja
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finalitzat (2006/8783) i els nous imports que són d’aplicació per la prestació del servei.
A continuació es transcriu part de la resposta de l’empresa (document annex núm.V):
“A partir d’octubre de 2014 la part de la factura corresponent als serveis de veu s’obté
eliminant el descompte del 30;67 %. Com que al setembre es van facturar 103.278 EUR iva
inclòs, a partir de l’octubre es correspon facturar per aquets mateixos serveis 148.966 EUR
iva inclòs, tenint en compte que de setembre a octubre no hi ha hagut variació de planta.
Per això es refaran les factures des d’octubre 2014 seguin els preus unitaris indicats que es
corresponen a treure el descompte del 30,67%.
Aquestes condicions són avantatjoses respecte als preus de catàleg en més d’un 40%
i suposa fixar els imports, anteriors al darrer concurs adjudicat però emprant les
tipologies i la planta actual.
A la relació de factures mensual de veu, podem trobar:




FACTURA INTERNACIONAL IBERCOM: detall de les trucades internacionals i resta,
que surten per Ibercom tarifades al preu BOE.
FACTURA INTERNACIONAL NO IBERCOM: trucades d’internacional i resta, que
surten per varies línies soltes. Tarifades segons BOE.
FACTURA SERVEIS DE VEU: accessos, manteniment centraletes, tarifes planes de
veu...”

EXTENSIÓ ANALÒGICA CORPORATIVA

0
0

PREU
UNITARI
MENSUAL
25,6166
25,6166

TOTAL
MENSUAL
(SENSE IVA)
- €
- €

2615

25,6166

66.987,45 €

UNITATS

PREU
UNITARI
MENSUAL

TOTAL
MENSUAL
(SENSE IVA)

439

40,3866

17.729,70 €

297

40,3866

11.994,81 €

43

40,3866

1.736,62 €

UNITATS

PREU
UNITARI
MENSUAL

TOTAL
MENSUAL
(SENSE IVA)

0

40,3866

23

40,3866

928,89 €

162

40,3866

6.542,62 €

44

40,3866

1.777,01 €

UNITATS

PREU
UNITARI
MENSUAL

TOTAL
MENSUAL
(SENSE IVA)

7

40,3866

282,71 €

UNITATS

Sense terminal
Analògic bàsic
Analògic amb mans lliures, capacitat d'auricular amb cable amb
identificació de l'abonat trucant... Actualment es disposa de
THOMPSON T700, es desitja un model igual o equivalent en
funcionalitats i prestacions
EXTENSIÓ DIGITAL CORPORATIVA
Terminal digital bàsic: Actualment es disposa d'ALCATEL 4019, es
desitja un model igual o equivalent en funcionalitats i prestacions.
Terminal digital mitjà: Actualment es disposa d'ALCATEL 4029, es
desitja un model igual o equivalent en funcionalitats i prestacions.
Terminal digital avançat: Actualment es disposa d'ALCATEL 4039,
es desitja un model igual o equivalent en funcionalitats i
prestacions.
EXTENSIÓ IP CORPORATIVA
Auricular USB bàsic més programari amb llicència d'ús per
extensió softphone
Terminal IP bàsic: Actualment es disposa d'ALCATEL 4018, es
desitja un model igual o equivalent en funcionalitats i prestacions
Terminal IP mitjà: Actualment es disposa d'ALCATEL 4028, es
desitja un model igual o equivalent en funcionalitats i prestacions
Terminal IP avançat: Actualment es disposa d'ALCATEL 4038, es
desitja un model igual o equivalent en funcionalitats i prestacions
EXTENSIÓ I TERMINAL D'OPERADORA AVANÇADA
Extensió i terminal d'operadora avançada: ALCATEL 4059, es
desitja un model igual o equivalent en funcionalitats i prestacions
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PREU MANTENIMENT
INTEGRADES

TERMINALS

PER

A

SEUS

NO

Línia RTB alarmes
Extensió amb terminal estàndard
Extensió i terminal avançat

UNITATS
21
126
5

SERVEIS

UNITATS

Tarifa
plana
de
veu
corporativa
(TPVC)
Cobreix la totalitat de les línies i extensions abans mencionades
RESUM OFERTA ECONÒMICA
Total serveis: (A)+(B)+(C) Sense IVA

3782

PREU
UNITARI
MENSUAL
14,3790
55,5315
54,0170
PREU
UNITARI
MENSUAL

TOTAL
MENSUAL
(SENSE IVA)
301,96 €
6.996,97 €
270,09 €
TOTAL
MENSUAL
(SENSE IVA)

2,0000

7.564,00 €
MENSUAL sense
IVA
123.112,82 €
MENSUAL amb
IVA
148.966,51 €

... “
Al mes de febrer de 2015, els preus unitaris aplicables per part de TELEFÓNICA DE
ESPAÑA SAU va comportar la devolució de les factures presentades fins a aquell
moment (a partir del període de facturació del 1 d’octubre), atès que no reflectien els
preus unitaris aprovats en el Decret 11522/14, de data 4 de desembre de 2014.
En temps d’execució dels treballs de migració i fruit de la lentitud en el desplegament
de la solució No Corporativa (ens locals), l’empresa VODAFONE va haver de fer un
replanteig del seu projecte inicial per a la solució Corporativa (DIBA + ORGT), que
comportà una nova planificació temporal dels treballs, la primera fase dels quals va
concloure el 13 de març de 2015 amb el 92% de les línies migrades.
Un cop conclosa aquesta primera fase de la migració, l’1 d’abril de 2015 quedaven uns
serrells per migrar, un 8% de les línies convencionals de Diputació de Barcelona i
l’ORGT. Aquestes línies corresponen a les línies sobre les que les dues operadores
tenen discrepàncies sobre el procés de migració i que han provocat la consulta de
VODAFONE a la Comissió Nacional dels Mercats; i sobre les que aplica el decret del
president de LOCALRET que amplia el termini de desplegament fins a la resolució de
la CNMC.
3. ACORDS QUE ES PROPOSEN
Atesa l’entitat de les incidències esdevingudes en el procediment d’adjudicació i
execució del contracte pel que fa al LOT 1 (comunicacions de veu en ubicació
permanent), procedeix donar-ne compte a la Junta de Govern per al seu coneixement i
atesa la seva condició d’òrgan de contractació.
En segon lloc, es planteja el dubte de quins han de ser els preus a satisfer a
TELEFÓNICA pel servei que continua prestant. La resolució d’aquesta qüestió, però,
ha de quedar pendent, en qualsevol cas, fins que per part de la CNMC s’efectuï el
pronunciament sobre el controvèrsia plantejat per VODAFONE.
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Sense perjudici d’això, i per a l’exercici corrent de 2015, es considera adient procedir
als pagaments a TELEFÓNICA d’acord amb els preus que han vingut regint el
contracte, i el detall dels quals es el següent:
Diputació de Barcelona un import total de 302.167,69 €, IVA inclòs, desglossat
mensualment de la següent forma:

107.033,16
106.976,71
50.290,12
9.703,29
8.630,98
6.890,03
2.222,17
2.101,56
2.081,89
2.079,26
2.079,26
2.079,26

GENER 2015
FEBRER 2015
MARÇ 2015
ABRIL 2015
MAIG 2015
JUNY 2015
JULIOL 2015
AGOST 2015
SETEMBRE 2015
OCTUBRE 2015
NOVEMBRE 2015
DESEMBRE 2015

L’ORGT un import total de 98.700,22 €, IVA inclòs, desglossat mensualment de la
següent forma:
28.372,33
27.995,27
12.856,38
2.029,77
1.812,67
1.716,91
4.082,87
4.082,70
4.056,15
3.898,39
3.898,39
3.898,39

GENER 2015
FEBRER 2015
MARÇ 2015
ABRIL 2015
MAIG 2015
JUNY 2015
JULIOL 2015
AGOST 2015
SETEMBRE 2015
OCTUBRE 2015
NOVEMBRE 2015
DESEMBRE 2015

Vist tot l’exposat, l’import total a pagar a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU
corresponent a l’any 2015 s’estima en 302.167,69 € (IVA inclòs) per la Diputació de
Barcelona i 98.700,22 € (IVA inclòs) per l’ORGT.
Finalment, en aplicació de l’art. 58 de la L 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, procedeix notificar el
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present Dictamen al Consorci LOCALRET, a TELEFÓNICA i a VODAFONE, atesa la
seva condició d’interessats en relació amb els acords continguts als apartats primer i
segon de la seva part dispositiva, els quals tenen la naturalesa d’actes de tràmit (ex
art. 107.1 L 30/1992).
Vist l’apartat primer I).1, 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 (publicat el BOPB de 3
d’agost de 2015).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de les incidències esdevingudes després
de l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 29 de maig de 2014
(A/229/14), mitjançant el qual es va donar per assabentada de l’adjudicació per part de
LOCALRET dels contractes derivats de l’Acord Marc d’Homologació de la contractació
dels Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària, i l’ajornament de l’efectivitat en la contractació del
LOT 1 fins a la resolució del recurs especial en matèria de contractació presentat per
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, contra l’adjudicació efectuada en favor de
VODAFONE ESPAÑA, SAU, incidències detallades a l’epígraf 2 de la part expositiva
del present Dictamen, i referides en síntesi a:
a) La resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic núm. 78/2014 en
relació amb el recurs especial en matèria de contractació interposat per TELEFÓNICA
DE ESPAÑA SAU, contra el decret del president del Consorci LOCALRET
d’adjudicació, pel que fa al LOT 1, desestimant l’esmentat recurs i aixecant la
suspensió automàtica de l’adjudicació.
b) La formalització del contracte corresponent al LOT 1 amb VODAFONE ESPAÑA
SAU en data 22 de juliol de 2014.
c) La resolució adoptada per l’òrgan de contractació, la Presidència de LOCALRET,
mitjançant Decret núm. 10/2015, de 22 de juliol, sobre el controvèrsia entre
TELEFÓNICA i VODAFONE i la seva remissió al criteri de la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència (CNMC), i l’ampliació del termini d’implantació previst en el
Plec de prescripcions tècniques fins que hi hagi resolució de la CNMC a la sol·licitud
presentada per VODAFONE o, si és procedent, un cop hagin transcorregut sis mesos
des de l’endemà de la data de presentació d’aquesta sol·licitud davant aquest
organisme, així com de la resta de determinacions contingudes a l’esmentat Decret.
Segon- COMUNICAR a l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU que es mantenen
els preus fixats al contracte referent al servei de telefonia fixa, exp. 2006/8783, fins que
el nou contractista es faci càrrec de la gestió del servei, se’ns perjudici de les possibles
al·legacions que TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU estimi necessàries, i de la resolució
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
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Tercer.- FIXAR la despesa estimada en 400.867,91 € (IVA inclòs), despesa generada
per la pròrroga del contracte formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA
SAU, en considerar el període entre l’1 de gener i el 30 de desembre de 2015, d’acord
amb el desglossament següent:
a) DIBA: 302.167,69 €
b) ORGT: 98.700,22 €
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de tres-cents dos mil cent seixanta-set
euros amb seixanta-nou cèntims (302.167,69 EUR) derivada del Lot 1, a càrrec de
l’aplicació pressupostaria G/20300/92600/22200 del vigent Pressupost.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària, a
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, al Consorci LOCALRET i a VODAFONE ESPAÑA
SAU en la seva condició d’interessats en l’expedient.
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
10. CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 42.097,49 € (quarantados mil noranta-set euros amb quaranta-nou cèntims), a l'Ajuntament de
Cerdanyola 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 diputat 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.
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès presentà en data 2 d'octubre de 2015 una
sol·licitud d'un préstec de 784.625,00 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 Cerdanyola del Vallès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 784.625,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,979 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 784.625,00 EUR amb una subvenció d’import de
42.097,49 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. 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
86

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Primer.- SUBVENIR en un import de quaranta-dos mil noranta-set euros amb
quaranta-nou cèntims (42.097,49 EUR) a l'Ajuntament de Cerdanyola 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 2 d'octubre 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 Cerdanyola 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.
11. MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 96.360,28 € (noranta-sis
mil tres-cents seixanta euros amb vint-i-vuit cèntims), a l'Ajuntament de
Montornès 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 diputat 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,
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Montornès del Vallès presentà en data 30 de setembre de 2015 una
sol·licitud d'un préstec d’1.548.744,85 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 Montornès del Vallès.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.548.744,85 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 1,135 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 1.548.744,85 EUR amb una subvenció d’import
de 96.360,28 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
ACORDS
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Primer.- SUBVENIR en un import de noranta-sis mil tres-cents seixanta euros amb
vint-i-vuit cèntims (96.360,28 EUR) a l'Ajuntament de Montornès 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 30 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 Montornès 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.
12. NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 14.754,58 € (catorze mil setcents cinquanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de
Navarcles, 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 diputat 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,
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atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Navarcles presentà en data 16 d'octubre de 2015 una sol·licitud d'un
préstec de 275.000,00 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 Navarcles.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 275.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,979 %; del qual
Diputació de Barcelona subvenciona 275.000,00 EUR amb una subvenció d’import de
14.754,58 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. 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).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de catorze mil set-cents cinquanta-quatre euros amb
cinquanta-vuit cèntims (14.754,58 EUR) a l'Ajuntament de Navarcles per subsidiar el
préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 16
d'octubre 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 Navarcles, 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.
13. SANT POL DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 31.400,01 € (trenta-un mil
quatre-cents euros amb un cèntim), a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat 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.
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar presentà en data 23 de setembre de 2015 una
sol·licitud d'un préstec de 385.727,84 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 Pol de Mar.
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 385.727,84 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 385.727,84 EUR amb una subvenció d’import de
31.400,01 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. 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).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de trenta-un mil quatre-cents euros amb un cèntim
(31.400,01 EUR) a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar per subsidiar el préstec concedit
pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a
l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 23 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 Pol de Mar, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Caixa de Crèdit
14. RAJADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinquanta mil euros)
per a finançar l’actuació local “Riera i cultura”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 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
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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 Rajadell, presentada en data
20/10/2015 per finançar la inversió “Riera i cultura” 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 Gover,
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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Rajadell
Riera i cultura
150.000 euros
0%
0,89%
7.088,48 euros
10
75/2015

* 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
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.
15. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 10.000€
(deu mil euros) per a finançar l’actuació local “Vehicle adaptat”, al 0% d’interès i
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a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat 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 Salvador de Guardiola,
presentada en data 15/10/2015 per finançar la inversió “Vehicle adaptat” 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 Gover,
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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de
Guardiola
Vehicle adaptat
10.000 euros
0%
0,38%
113 euros
5
83/2015

Sant

Salvador

de

* 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 deu 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.
16. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 90.000€
(noranta mil euros) per a finançar l’actuació local “Escullera 11 setembre i
calefacció pavelló”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat 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
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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 Salvador de Guardiola,
presentada en data 15/10/2015 per finançar la inversió “Escullera 11 setembre i
calefacció pavelló” 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 Gover,
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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola
Escullera 11 setembre i calefacció
pavelló
90.000 euros
0%
0,89%
4.253,09 euros
10
82/2015

* 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 noranta 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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17. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setantacinc mil euros) per a finançar l’actuació local “Aparcament plaça Mercat”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat 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 Vilanova del Camí,
presentada en data 20/10/2015 per finançar la inversió “Aparcament plaça Mercat” 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 Gover,
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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilanova del Camí
Aparcament plaça Mercat
175.000 euros
0%
0,89%
8.269,90 euros
10
84/2015

* 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-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.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm.
2015/4802.- 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 15/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de data 08 de
juliol de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres a la
carretera BV-5001, tram urbà, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet
(expedient núm. 2015/4802) de:
 Pintar pas de vianants, PK 0+414, ambdós marges.
 Pas de vianants a esborrar, PK 0+463, marge esquerre.
 Pintar pas de vianants, PK 0+489, ambdós marges.
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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
18/06/2015, notificat en forma en data 26/06/2015, es va requerir a l'interessat a fi que
esmenés la sol·licitud.
En data 15/07/2015 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona
la documentació requerida.
En data 05/10/2015 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 Santa Coloma de Gramenet en data
20 de maig de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós
costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior.
- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida.
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades
d’autobús.
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta
intensitat, nivell II.
- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i
un senyal tipus R-308 per als vehicles que circulin en direcció Sant Adrià de Besòs
abans del pas de vianants del punt quilomètric 0+489. Els senyals de perill es
col·locaran abans del pas de vianants amb una antelació suficient.
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat
- En cas de deteriorament, es restituirà la calçada de la carretera al seu estat original,
al tram de carretera afectat per l’eliminació del pas de vianants del punt quilomètric
0+463.
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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 l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
autorització d’obres a la carretera BV-5001, tram urbà, al terme municipal de Santa
Coloma de Gramenet (expedient núm. 2015/4802) de:
 Pintar pas de vianants, PK 0+414, ambdós marges.
 Pas de vianants a esborrar, PK 0+463, marge esquerre.
 Pintar pas de vianants, PK 0+489, ambdós marges.
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, amb domicili a efectes de notificacions a Santa Coloma de Gramenet
(08921), Plaça de la Vila, s/n, amb indicació dels recursos procedents.
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. D.V.S., en resolució de l’expedient núm. 2015/5964.- 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 de D.V.S., en el qual es sol·licita autorització per a la realització
d’obres d’instal·lació de cartell indicatiu i reubicació de cartells existents, a la carretera
BP-4653 al PK 16+370, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Agustí
de Lluçanès (expedient núm. 2015/5964).
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 D.V.S. en data 10 de juliol de 2015 i d’acord amb el
que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
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- La instal·lació complirà amb la Circular 1/2013 de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya sobre les
condicions tècniques i criteris d’implantació de la senyalització d’accessos i
d’activitats. En aquest cas, només es podrà incorporar, sota la senyalització existent
de l’accés, dues senyals tipus direcció final ( una per a cada sentit de la marxa dels
vehicles que circulin per la calçada de la carretera) amb el pictograma de restaurant i
sense cap tipus de menció.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
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 D.V.S., autorització d’obres d’instal·lació de
cartell indicatiu i reubicació de cartells existents, a la carretera
BP-4653 al PK
16+370, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès
(expedient núm. 2015/5964), 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.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius.
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a D.V.S., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en resolució de l’expedient núm.
6034.- 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 15/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de data 8 de juliol
de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització i
ampliació de vorera, a la carretera BV-5001 del PK 0+496 al PK 0+518, marge dret,
tram urbà, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (expedient núm.
2015/6034).
En data 05/10/2015 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 Santa Coloma de Gramenet en data
08 de juliol de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte
d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir amb la
normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada de la carretera i 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.
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- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retroreflexiva 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.
- En cap cas, l’ampliació de la vorera significarà una disminució del carril de circulació
de la carretera.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
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Vist 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 Santa Coloma de Gramenet,
autorització d’obres d'urbanització i ampliació de vorera, a la carretera BV-5001 del PK
0+496 al PK 0+518, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Santa Coloma de
Gramenet (expedient núm. 2015/6034), 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 Santa Coloma de
Gramenet, amb domicili a efectes de notificacions a Santa Coloma de Gramenet
(08921), Plaça Olimpo, 3, amb indicació dels recursos procedents.
21. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Sra. N.C.V., en resolució de l’expedient núm. 2015/6263.- 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 27/07/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Sra. N.C.V. de data 23 de juliol de 2015 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres per instal·lar dos rètols S-320 en un
accés, per indicar el Restaurant Coll de Te, a la carretera BV-5114 al PK 22+688 i al
PK 22+710, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Fogars de Montclús
(expedient núm. 2015/6263).
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 la Sra. N.C.V. en data 23 de juliol de 2015 i d’acord
amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
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- No es podrà instal·lar senyalització amb cap menció de l’establiment, la instal·lació
complirà amb la Circular 1/2013 de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Terrestre de la Generalitat de Catalunya sobre les condicions tècniques i criteris
d’implantació de la senyalització d’accessos i d’activitats. En aquest cas, només es
podrà incorporar, sota la senyalització existent de l’accés, dues senyals tipus direcció
final ( una per a cada sentit de la marxa dels vehicles que circulin per la calçada de la
carretera) amb el pictograma de restaurant i sense cap tipus de menció.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per
perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra
causa.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
112

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
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 la Sra. N.C.V., autorització d’obres per instal·lar
dos rètols S-320 en un accés per indicar el Restaurant Coll de Te, a la carretera BV5114 al PK 22+688 i al PK 22+710, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Fogars de Montclús (expedient núm. 2015/6263), 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.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius.
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. N.C.V., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX, (XXX), XXX - 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 Montalt, en resolució de l’expedient núm.
2015/6408.- 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 10/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de data 31 de juliol de
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment
d'accés existent, a la carretera BV-5031 del PK 8+615 al PK 8+623, marge esquerre,
tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Montalt (expedient núm. 2015/6408).
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 Vicenç de Montalt en data 31 de
juliol de 2015 i d’acord amb el que disposen els articles 101 i 167 del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- 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 provinents de l’accés cap a la
calçada de la carretera. No es permetrà que aigües provinents de l’accés arribin a la
calçada de la carretera, ni provoquin un mal funcionament de les cunetes de la
mateixa.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- L’accés en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de
Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord
amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
114

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la
carretera superior a la distància mínima de parada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera, al llarg
de l’accés o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Aquest gual el
peticionari el mantindrà net i en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- 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
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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).
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 Montalt,
autorització d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera BV-5031 del PK
8+615 al PK 8+623, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de
Montalt (expedient núm. 2015/6408), 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 Vicenç de Montalt,
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç de Montalt (08394), carrer Sant
Antoni, 13, amb indicació dels recursos procedents.
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23. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa LAUSE, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/6410.- 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 17/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de LAUSE SL de data 13 d'agost de 2015, en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de condicionament entrada a una finca, a la
carretera BV-5101 del PK 1+680 al PK 1+698, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Dosrius (expedient núm. 2015/6410).
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 LAUSE SL en data 13 d'agost de 2015 i d’acord amb
el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- 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, s’ampliarà o modificarà la geometria de
l’accés.
- En cap cas es poden produir arrossegaments de terres provinents de l’accés cap a la
calçada de la carretera. No es permetrà que aigües provinents de l’accés arribin a la
calçada de la carretera, ni provoquin un mal funcionament de les cunetes de la
mateixa.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- L’accés en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de
Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord
amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
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- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la
seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la
carretera superior a la distància mínima de parada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera, al llarg
de l’accés o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Aquest gual el
peticionari el mantindrà net i en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist 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 LAUSE SL, autorització d’obres de
condicionament entrada a una finca, a la carretera BV-5101 del PK 1+680 al PK
1+698, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient núm.
2015/6410), 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.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a LAUSE SL, amb domicili a efectes de
notificacions a Alella (08328), Av. Canónigo Vilaseca, 6, amb indicació dels recursos
procedents.
24. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de
vegetació a la carretera BV-1243 a favor de l’empresa Probiomassa Producció,
S.L., en resolució de l’expedient núm. 2015/6931.- 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:

121

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En data 17/09/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Probiomassa Producció, SL de data 07 de setembre de 2015
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’estassada de vegetació, a la
carretera BV-1243 del PK 0+000 al PK 12+075, ambdós marges, tram no urbà, al
terme municipal de Caldes de Montbui (expedient núm. 2015/6931).
En data 20/10/2015 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 Probiomassa Producció, SL en data 07 de setembre
de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- 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
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de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist 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 Probiomassa Producció, SL, autorització
d’estassada de vegetació, a la carretera BV-1243 del PK 0+000 al PK 12+075, ambdós
marges, tram no urbà, al terme municipal de Caldes de Montbui (expedient núm.
2015/6931), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Probiomassa Producció, SL, amb domicili a
efectes de notificacions a Caldes de Montbui (08140), Plaça Catalunya, 6, amb
indicació dels recursos procedents.
25. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Castellcir, en resolució de l’expedient núm. 2015/7340.- 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 28/09/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellcir de data 17 de setembre de 2015 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'una
fornícula amb la imatge de la mare de déu, a la carretera BV-1310 al PK 2+130, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellcir (expedient núm. 2015/7340).
En data 26/10/2015 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 Castellcir en data 17 de setembre de
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 80, 82 i 83 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La construcció es realitzarà a la zona d’afecció de la carretera, és a dir, a més de 8m
de l’aresta exterior de l’explanació de la carretera.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap material ni eina volarà per sobre de
la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la
calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
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- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
Condicions generals
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona
que realitzi funcions d'inspecció.
- 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
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- 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).
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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 Castellcir, autorització d’obres de
Construcció d'una fornícula amb l'imatge de la mare de déu, a la carretera BV-1310 al
PK 2+130, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellcir (expedient núm.
2015/7340), 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 Castellcir, amb domicili a
efectes de notificacions a Castellcir (08183), Plaça de l'Era, 5, amb indicació dels
recursos procedents.
26. Dictamen pel qual es proposa aprovar i denegar una autorització d’obres a
favor de la Sra. S.D., en resolució de l’expedient núm. 2015/6418.- 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 13/08/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Sra. S.D. de data 5 d'agost de 2015, en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres, a la carretera BV-4132, marge dret, al terme
municipal de Casserres (expedient núm. 2015/6418) de:
 Instal·lació de cartell indicatiu de restaurant, al PK 0+060, tram urbà.
 Instal·lació de cartell indicatiu de restaurant, al PK 0+340, tram no urbà.
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 la Sra. S.D. en data 05 d'agost 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:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient,
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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.
- El rètol ha instal·lar serà tipus sèrie S-700, senyalització urbana.
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
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situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització
haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es
prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de
la carretera.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.”
En data 02/10/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per S.D. en data 05 d'agost de 2015 i d’acord amb el que
disposen els articles 91 i següents del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels
motius que s'expressen a continuació:
Els rètols indicatius d’establiments s’han de situar en la seva immediata
proximitat, és a dir, en la mateixa finca i a una distància de 8 metres respecte de
l’edificació. El rètol que es vol instal·lar en aquest punt de la carretera, no
compleix aquest requisit.
Atès el que disposa l’article 91 i següents del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres.
“Publicitat i rètols
Article 91
Prohibició
91.1 Es prohibeix la realització de publicitat, excepte en els trams urbans, en una
franja de 100 m mesurada des de l'aresta exterior de la calçada. Es prohibeix, en
qualsevol cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic dels trams no urbans
de la carretera.
Aquesta prohibició no dóna dret a indemnització.
91.2 La prohibició establerta en l'apartat anterior afecta a tots els elements de la
instal·lació publicitària, i inclou la fixació de rètols, la col·locació de suports i qualsevol
manifestació de l'activitat publicitària, dibuixos pictogrames, anagrames, senyals
lluminosos i acústics i, en general, qualsevol reclam per atreure l'atenció de la persona
usuària de la carretera.
91.3 A efectes d'aquest Reglament, s'entén per visible tota instal·lació publicitària que
resulti llegible o comprensible des de la part de la zona de domini públic de la
carretera, i en qualsevol cas els rètols quina segona major dimensió sigui superior al
10% de la seva distancia a l'aresta exterior de la calçada o aquells, que per les seves
característiques o lluminositat, vistos des de qualsevol punt de la plataforma de la
carretera, puguin produir enlluernaments, confusió o distracció a les persones
usuàries, o siguin incompatibles amb la seguretat de la circulació viària.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist 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 la Sra. S.D., autorització per a la realització
d’obres d’instal·lació de cartell indicatiu de restaurant, a la carretera BV-4132, al PK
0+060, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Casserres (expedient núm.
2015/6418), 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.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres d’instal·lació de cartell
indicatiu de restaurant, a la carretera BV-4132, al PK 0+340, marge dret, tram no urbà,
al terme municipal de Casserres, sol·licitada per la Sra. S.D. (expedient número
2015/6418).
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.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. S.D., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.
27. Dictamen pel qual es proposa rectificar l’errada material de l’acord aprovat
per la Junta de Govern de data 8 d’octubre de 2015, pel qual es va aprovar una
autorització d’obres a favor del Sr. A.R.R., en resolució de l’expedient núm.
2015/5958.- 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 8 d’octubre de 2015, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es va atorgar al Sr. A.R.R., autorització per a la realització d’obres de
supressió d'accés existent, a la carretera BV-2127 al PK 2+930, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Les Cabanyes (expedient núm. 2015/5958).
Publicat l’acord en data 14 d’octubre de 2015, s’ha detectat una errada material en el
terme municipal de l’obra sol·licitada, citada al paràgraf anterior.
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries
correspon a l’òrgan que els ha dictat”.
La present proposta es justifica en la circumstància que la normativa sectorial de
carreteres regula un termini màxim per a la resolució dels procediments d'atorgament
d'autoritzacions o aprovació d'informes per a la realització d'actuacions en zona de
protecció de les carreteres, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense
que se'n derivi un perjudici rellevant per a l'adequada administració de la Gerència de
Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat i, en conseqüència, per a l'interès públic.
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.- RECTIFICAR l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona de data 8 d’octubre de 2015 en que es va atorgar al Sr.
A.R.R. autorització d’obres de supressió d'accés existent, a la carretera BV-2127 al PK
2+930, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Les Cabanyes (expedient
núm. 2015/5958), en el següent sentit:
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On diu:
Ha de dir:

Les Cabanyes
Vilobí del Penedès

Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. A.R.R., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.
Convenis de col·laboració
28. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la modificació d’un
conveni específic formalitzat amb l’Ajuntament de Mataró als efectes de
l’actuació 14/X/113513 “Traspàs d’un tram de la carretera C-1415c i execució de
les obres per la reurbanització d’un tram de la carretera C-1415c inclosa al Pla
General d’Ordenació El Sorrall. T.M. Mataró”, en el marc de les instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 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 Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 11 de juny de 2015, va
aprovar la minuta d’un conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Mataró, als efectes de l’actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera C1415c i execució de les obres per la reurbanització d’un tram de la carretera C-1415c
inclosa al Pla General d’Ordenació El Sorrall. T.M. Mataró”, en el marc del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”, per un import de 470.000,00 EUR.
Atès que, mitjançant el pacte 2.2 relatiu a les obligacions de l’ens destinatari es va
preveure traspassar la titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera C1415c entre els PK 1+021 al PK 1+335.
Talment, el pacte esmentat preveu la sol·licitud corresponent al preceptiu permís
d’obres abans d’iniciar aquestes.
Atès que l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’inici del procediment
pel traspàs del tram de la carretera esmentada, mitjançant acord del Ple municipal de
data 6 de maig de 2015, en els termes que es va acordar mitjançant conveni aprovat.
Atès que posteriorment la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
encarregada de tramitar el procediment pel traspàs de la titularitat, va detectar una
errada en els punts quilomètrics que havien de ser objecte dels acords de traspàs.
Atès que el tram de la carretera C-1415c que discorre pel lloc conegut com “El Sorrall”,
objecte de l’execució de les obres, és el tram comprès entre el PK 1+335 i el PK
1+655, d’acord amb l’informe tècnic emès per l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures en data 28 de setembre de 2015.
Atès que la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, una vegada
revisat el projecte a executar considera oportú autoritzar l’execució de les obres sense
el preceptiu permís d’obres.
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Atès que, d’acord amb el pacte onzè del conveni esmentat, les modificacions s’hauran
de tramitar com annex al conveni, mitjançant incorporació de addendes al mateix.
Vist l’apartat 7è.I 5e) 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 l’exercici de part de les 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 següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’addenda per modificar el text del conveni de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró, que va ser aprovat en virtut d’un
acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió
celebrada en data 11 de juny de 2015 (A 385/15) en aplicació de l’ajut 14/X/113513,
per a l’actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera C-1415c i execució de
les obres per la reurbanització d’un tram de la carretera C-1415c inclosa al Pla General
d’Ordenació El Sorrall. T.M. Mataró”, a fi i efecte de rectificar els punts quilomètrics
que han estat objecte dels acords de traspàs i eximir a l’Ajuntament de l’obligació de
sol·licitar el preceptiu permís d’obres, de conformitat amb el projecte redactat.
Aquesta addenda incorpora el text refós complet de l’esmentat conveni amb
l’Ajuntament de Mataró, integrant les modificacions referides en els punts anteriors,
amb el tenor literal següent:
(...)
“Pla de concertació
Xarx a de Gov erns locals
[2012-2015]

ADDENDA
AL CONVENI ESPECÍFIC
AMB L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER L’ACTUACIÓ TRASPÀS DE TITULARITAT
D’UN TRAM DE LA CARRETERA C-1415C I EXECUCIÓ DE LES OBRES PER LA
REURBANITZACIÓ D’UN TRAM DE LA CARRETERA C-1415C INCLOSA AL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ EL SORRALL. T.M. MATARÓ
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Presidenta de la Diputació de
Barcelona, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, facultada d’acord amb el decret 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,
aprovat per part de la Presidència d’aquesta corporació en data 8/10/2015 (núm.
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8749/2015), publicat al BOPB de 13/10/2015; assistida pel Secretari delegat Sr. Francesc
Bartoll i Huerta en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de 20/1/2014.
AJUNTAMENT DE MATARÓ, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. David Bote i Paz, assistit
pel secretari de l’ens, Sr. Manuel Monfort i Pastor.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc
de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis.
III. En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris de
la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament actuacions
dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
IV. L’Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i
desenvolupar conjuntament l’ actuació “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera C1415c i execució de les obres per la reurbanització d’un tram de la carretera C-1415c
inclosa al Pla General d’Ordenació “El Sorrall”, T.M. Mataró”, amb un PEC valorat en
1.040.275,00 Eur. que s’executarà en varies fases.
L’objecte del present conveni és la implantació per part de l’Ajuntament de Mataró i la
Diputació de Barcelona dels compromisos que s’especifiquen en els pactes següents en
ordre al traspàs del tram de la C-1415c entre els PKi 1+335 al PKf 1+655 i establir les
condicions per l’execució del “Projecte d’urbanització sector “El Sorrall” Fase 1”:
Transformació de la carretera C-1415c en via urbana.
El Ple municipal, reunit en sessió del dia 6 de juny del 2013, va aprovar inicialment la
modificació puntual del pla General d’Ordenació Municipal 1996, que afecta l’àmbit de “El
Sorrall”, qualificat com a sòl urbanitzable programat, amb pla parcial aprovat el 22 de
març de l’any 2000. Amb la voluntat de donar una resposta urbanística adequada a
aquest sòl situat al límit de la ciutat i colindant amb el terme municipal d’Argentona.
Aquesta modificació del Pla General, planteja una ordenació del teixit terciari raonable i
capaç d’integrar el caràcter urbà en el territori, amb la previsió de crear una nova porta
d’entrada a la ciutat des de ponent.
En concret, aquesta modificació dotarà a la ciutat de Mataró d’una gran zona per a
equipaments esportius anomenada “El Sorral”, consolida les zones verdes que envolten
la ciutat per la zona de ponent i constitueix una millora dels accessos a la ciutat des del
nord-oest amb un nou enllaç amb la C-60/B-40 i ramals de connexió a l’autopista C-32.
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En data 10 de març del 2014, l’ajuntament de Mataró sol·licita que la Diputació de
Barcelona es faci càrrec de la construcció de l’últim tram de la carretera C-1415c, i del
cost de la rotonda, que passarien a ser de titularitat municipal. Atès que el tram de
carretera en qüestió quedarà integrat en un tram urbà d’accés a la ciutat de Mataró és
susceptible de ser traspassada.
La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, mitjançant l’Oficina Tècnica
de Planificació i Actuació en Infraestructures valora el cost de renovació integral de la
calçada i tots els seus elements, dels trams de la C-1415c entre el PKi 1+335 i el PKf
1+655 en 470.000,00 Eur.
V. De conformitat amb les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el preacord anterior s’ha
formalitzat administrativament, a través de conveni específic el text del qual va ser
aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data ...
VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Mataró 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 Mataró
NIF
P-0812000-H
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera C1415c i execució de les obres per la reurbanització
Actuació
d’un tram de la carretera C-1415c inclosa al Pla
General d’Ordenació El Sorrall T.M. Mataró”
Codi XGL
14/X/113513
Àmbit de concertació
“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.
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2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport:
Classe de recurs
Aportació de la Diputació
Periodificació
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
470.000,00 euros
2015
470.000,00 euros
G/50100/45301/76242

2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
L’Ajuntament de Mataró serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i execució
del “Projecte d’Urbanització sector “El Sorral” Fase 1”: Transformació de la carretera C1415c en via urbana. Talment, s’encarregarà de la direcció facultativa i la coordinació de
seguretat i salut de les obres.
L’Ajuntament de Mataró notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat l’adjudicació del contracte d’obres. En tot cas, la baixa produïda en el procés
d’adjudicació recaurà sobre l’aportació municipal, sense necessitat d’aprovar una nova
addenda.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’ Ajuntament de Mataró.
Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera
C-1415c, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres
competències concurrents, a l’Ajuntament de Mataró l’execució de les obres contingudes al
projecte d’ ”Execució de les obres per la reurbanització d’un tram de la carretera C-1415c
inclosa al Pla General d’Ordenació El Sorrall. T.M. Mataró” , no tenint validesa l’autorització
per l’execució d’altres treballs no inclosos en l’ actuació detallada a l’esmentat Projecte.
L’Ajuntament de Mataró remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del corresponent
acord del Ple municipal, sol·licitant l’inici del procediment per al traspàs de titularitat a la
Corporació municipal del tram de la carretera C-1415c entre els PKi 1+335 al PKf 1+655.
3. Conservació i manteniment
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni l’Ajuntament de Mataró serà el
titular i, per tant, li correspon el manteniment i conservació de tot el tram traspassat.
4. Vigència del conveni
Aquest conveni resta vinculat als terminis d’execució i justificació i pagament de les
actuacions que l’integren.
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5. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2017, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
4. El termini per presentar justificacions de la despesa al Registre General de Factures de
la Diputació serà, com a màxim, el 31 de març de 2018.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
6. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra la presentació de
justificació de despeses, a través dels formularis normalitzats, acompanyada de
certificació mensual de les obres i factura emesa pel contractista.
2. Els pagaments efectuats per Diputació seran com a màxim els establerts per l’aportació
anual de la Diputació. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import
superior a la periodificada per a aquella anualitat, la diferència es traslladarà i pagarà
l’anualitat següent.
3. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació de
Barcelona i al corrent del pagament de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectius els seus pagaments.
7. Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local destinatari, aquesta diferència
s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.
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8. Identificació de l’actuació
La identificació d’actuacions es realitzarà, quan s’escaigui, bé en forma d’aplicació de la
marca corporativa de la Diputació, bé en forma de producció i instal·lació d’un senyal o
cartell d’obra i en els termes establerts en les instruccions de gestió.
9. Documentació tècnica
1. L’ens destinatari haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de
la Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
2. L’ens destinatari, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada.
10. Tancament
Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat o tingués errors,
s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que els ens
destinataris presentin la documentació de justificació pendent i esmenin els defectes
existents amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts amb la
conseqüent obligació de reintegrament del pagaments avançats i no justificats.
11. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
12. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
13. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.
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-

Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

14. Marc normatiu
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla, constitueixen la llei del present conveni.
2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

15. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
16. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
17. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions durant l’execució de les obres.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”
(...)
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Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’ens local beneficiari, demanant-li que
comuniqui a aquesta Diputació el corresponent acord municipal sobre l’aprovació de la
modificació del conveni, que s’haurà d’adoptar en el sentit que s’ha indicat en l’apartat
Primer del present Dictamen, modificació que produirà efecte entre ambdues parts des
de que s’hagi procedit a la seva aprovació per l’Ajuntament.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc a subscriure amb la Institució de les Lletres Catalanes, per a la
coorganització del cicle anual “Poesia als Parcs. Lletres i Paisatges”.- 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, per mitjà de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona, de forma directa o sota fórmula de consorci
amb altres administracions o entitats, dotze espais naturals protegits de la província de
Barcelona agrupats en el que s’ha anomenat Xarxa de Parcs Naturals.
Aquesta gestió es fa, entre d’altres, d’acord amb uns programes anuals d’activitats,
essent un dels instruments que utilitzen aquests programes anuals, el programa
cultural “Viu el Parc”, que es desenvolupa des de l'any 1992 al Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, des del 1993 al Parc Natural del Montseny, des de 1995 al
Parc del Castell de Montesquiu i al Parc del Garraf (ampliat al Parc d'Olèrdola el 1997 i
al de Foix el 2004), des de 1996 al Parc del Montnegre i el Corredor, des del 2001 al
Parc de la Serralada de Marina, des del 2003 al Parc de la Serralada Litoral i des del
2006 a Guilleries-Savassona. En definitiva, a deu dels dotze espais que conformen la
Xarxa de Parcs Naturals.
El programa ofereix una sèrie d'activitats plàstiques, escèniques, musicals, literàries,
folklòriques, escolars i de difusió i descoberta del patrimoni natural i cultural, que es
porten a terme tant a l'interior dels parcs com en els municipis que els conformen.
Entre aquestes, el programa contempla un cicle de lectures i recitals poètics que es
duu a terme als diferents espais naturals protegits, tant de casa nostra com de parcs
de l’estranger, anomenat “Poesia als parcs. Lletres i paisatges”. Aquest programa va
néixer l’any 2005, impulsat per la Diputació de Barcelona, i concebut com una ruta
literària pels espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals de la província de
Barcelona.
La Institució de les Lletres Catalanes (en endavant, ILC) té per objecte promoure la
presència pública de la literatura, treballar per a garantir el prestigi social dels
escriptors catalans i exercir d’agent col·lectiu de les lletres catalanes davant la
societat.
En aquesta línia, la ILC ha donat suport econòmic al programa “Poesia als Parcs.
Lletres i paisatges” d’ençà de la seva creació, i entre els anys 2008 i 2009 es va signar
un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la ILC per tal de
concretar aquest suport econòmic. A partir del 2012, la ILC ha passat a col·laborar
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activament en la coorganització de cada edició del cicle, assumint directament les
despeses dels poetes participants, però sense la signatura de cap conveni que regulés
les condicions i les aportacions de les parts.
Tant la ILC com la Diputació de Barcelona consideren necessària la definició dels
àmbits d’interès mutu per a la col·laboració conjunta en l’organització i execució del
programa “Poesia als parcs. Lletres i paisatges”, i la seva concreció a través d’un
Conveni Marc de Col·laboració.
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els
articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
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.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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i la Institució de les Lletres Catalanes, per a la coorganització del cicle anual
“Poesia als Parcs. Lletres i Paisatges”, d’acord amb la minuta de conveni que es
transcriu a continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA
INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES PER A LA COORGANITZACIÓ DEL CICLE
ANUAL “POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGES”.
Barcelona,
REUNITS
D’una part , l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en representació de la Diputació de Barcelona,
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i facultat d’acord amb el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número
8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre “Substitució del Decret de la Presidència núm.
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).
De l’altra, la senyora Laura Borràs i Castanyer, en nom de la Institució de les Lletres
Catalanes (en endavant ILC), organisme autònom del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per raó del seu càrrec de directora, nomenada pel Decret
38/2013, de 15 de gener (DOGC 6295 de 17 de gener de 2013), i d’acord amb les facultats
que ostenta en virtut de l’article 13 del Decret 117/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’aproven
els Estatuts de la Institució de les Lletres Catalanes (DOGC 6231, d’11 d’octubre de 2012).
MANIFESTEN
I.

Que la Diputació de Barcelona, per mitjà de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona, de forma directa o sota fórmula de
consorci amb altres administracions o entitats, dotze espais naturals protegits de la
província de Barcelona agrupats en el que s’ha anomenat Xarxa de Parcs Naturals.

II.

Que aquesta gestió es fa, entre d’altres, d’acord amb uns programes anuals d’activitats,
essent un dels instruments que utilitzen aquests programes anuals, el programa cultural
“Viu el Parc”, que es desenvolupa des de l'any 1992 al Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, des del 1993 al Parc Natural del Montseny, des de 1995 al Parc del
Castell de Montesquiu i al Parc del Garraf (ampliat al Parc d'Olèrdola el 1997 i al de
Foix el 2004), des de 1996 al Parc del Montnegre i el Corredor, des del 2001 al Parc de
la Serralada de Marina, des del 2003 al Parc de la Serralada Litoral i des del 2006 a
Guilleries-Savassona. En definitiva, a deu dels dotze espais que conformen la Xarxa de
Parcs Naturals.

III.

Que el programa ofereix una sèrie d'activitats plàstiques, escèniques, musicals,
literàries, folklòriques, escolars i de difusió i descoberta del patrimoni natural i cultural,
que es porten a terme tant a l'interior dels parcs com en els municipis que els
conformen. Entre aquestes, el programa contempla un cicle de lectures i recitals
poètics que es duu a terme als diferents espais naturals protegits, tant de casa nostra
com de parcs de l’estranger, anomenat “Poesia als parcs. Lletres i paisatges”.

IV.

Que la ILC té per objecte promoure la presència pública de la literatura, treballar per a
garantir el prestigi social dels escriptors catalans i exercir d’agent col·lectiu de les lletres
catalanes davant la societat.

V.

Que, en aquesta línia, la ILC ha donat suport econòmic al programa “Poesia als Parcs.
Lletres i paisatges” d’ençà de la seva creació, i entre els anys 2008 i 2009 es va signar
un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la ILC per tal de concretar
aquest suport econòmic. A partir del 2012 la ILC ha passat a col·laborar activament en
la coorganització de cada edició del cicle, assumint directament les despeses dels
poetes participants, però sense la signatura de cap conveni que regulés les condicions i
les aportacions de les parts.

VI.

Que tant la ILC com la Diputació de Barcelona consideren necessària la definició dels
àmbits d’interès mutu per a la col·laboració conjunta en l’organització i execució del
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programa “Poesia als parcs. Lletres i paisatges”, i la seva concreció a través d’un
Conveni Marc de Col·laboració.
VII.

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

Per tot l’exposat, ambdues parts i de comú acord, formalitzen aquest conveni marc de
col·laboració, que es regirà pels següents:
PACTES:
Primer.- Objecte del Conveni Marc de Col·laboració
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la ILC amb la finalitat de donar continuïtat a l’organització conjunta del cicle
anual “Poesia als parcs. Lletres i paisatges”, que té lloc durant els mesos d’estiu i de tardor
a diversos espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals.
Segon.- Àmbits de col·laboració
La col·laboració entre les parts, regida pel present Conveni Marc, es durà a terme en els
següents àmbits:
a) Col·laboració en la planificació de la coordinació del cicle:
-

Contractació dels coordinadors del cicle.

b) Col·laboració en el disseny del calendari i programa dels recitals:
-

Contractació dels poetes que hi ha de participar.
Realització del material informatiu i publicitari.
Realització de la filmació i edició dels vídeos de tots els recitals.

c) Col·laboració en la difusió del cicle en tots els àmbits comunicatius que es tingui a
l’abast.
Tercer.- Compromisos de les parts
I.

La ILC es compromet, en l’àmbit de col·laboració que descriu el pacte segon, a:
-

II.

Establir i mantenir una estreta col·laboració amb la Diputació de Barcelona per garantir
l’intercanvi d’informació.
Elaborar i/o desenvolupar propostes d’actuació en l’àmbit del conveni Marc de
Col·laboració.
Crear i participar en la Comissió de seguiment establerta en el pacte quart del conveni,
formada per un membre de cada entitat signatària del conveni.
La Diputació de Barcelona es compromet, en l’àmbit de col·laboració que descriu el
pacte segon a:

-

Establir i mantenir una estreta col·laboració amb la ILG per garantir l’intercanvi
d’informació.
Elaborar i/o desenvolupar propostes d’actuació en l’àmbit del conveni Marc de
Col·laboració.
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-

Crear i participar en la Comissió de seguiment establerta en el pacte quart del conveni,
formada per un membre de cada entitat signatària del conveni.

La concreció anual proposada per la Comissió de seguiment, d’acord amb el pacte quart,
serà aprovada pels òrgans de govern de cadascuna de les parts, i es recollirà al conveni
específic, establert en el pacte cinquè.
Quart.- Comissió de seguiment
Per tal de concretar i desenvolupar els compromisos de les parts i fer el seguiment d’aquest
conveni marc es crearà una comissió formada per un membre de cada entitat. Per part de la
Diputació de Barcelona, el cap de la Unitat de Programació Pedagògica i Divulgació de la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, o la persona que
designi per desenvolupar aquesta tasca, i per part de la ILC serà la persona que la dirigeix o
la persona en qui delegui.
Aquesta comissió es reunirà una vegada a l’any i tindrà les funcions següents:
-

Determinar les actuacions a desenvolupar d’acord amb el present conveni.
Concretar les tasques a realitzar per cadascuna de les parts signants del Conveni Marc
de Col·laboració.
Proposar la signatura de convenis específics per tal de regular les aportacions
econòmiques, i les condicions i compromisos de les dues institucions en la
coorganització de l’edició del cicle de cada any.
Fer el seguiment i l’avaluació del compliment d’aquest conveni marc.
Vetllar per l’assoliment de la finalitat del present conveni.
Resoldre els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni,
així com les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix.

Cinquè.- Convenis específics
Es signaran convenis específics de col·laboració prèviament a cada edició del cicle, que
regularan quins àmbits de col·laboració detallats en el pacte segon assumeix cada part, així
com quines despeses van a càrrec de cada institució, d’acord amb el corresponent marc
pressupostari.
Els convenis específics establiran la forma i realització d’una memòria final de cada cicle i el
seu calendari de presentació, regularan la inserció del logotip i la frase que faci esment de la
col·laboració de les dues institucions en tot el material informatiu i publicitari, així com també
regularan altres condicions i compromisos per part de les dues institucions que es cregui
necessari.
Sisè.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, i per un termini de quatre
anys.
Setè.- Modificacions del conveni
Durant la seva vigència el conveni por ser modificat per mutu acord de les parts.
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Vuitè.- Causes d’extinció del conveni
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada del
present Conveni Marc de Col·laboració:
a) La resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit abans de
finalitzar el termini de vigència establert.
b) La resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants amb denúncia
comunicada a l’altra part.
c) El compliment del seu objecte.
d) La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els
requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment.
e) L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos contrets al pacte tercer del
present Conveni Marc de Col·laboració.
f) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
En cas que existeixi la voluntat d’una de les parts de denunciar el Conveni Marc de
Col·laboració, la denúncia s’haurà de fer amb una antelació mínima d’un mes a la data en
que es vulgui deixar el conveni sense vigència.
Novè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Desè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol
efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament”.

Segon.- Notificar a la Institució de les Lletres Catalanes, el present acord pel seu
coneixement i als efectes escaients.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de l’aportació per a l’any 2016 al Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, relativa al conveni signat el 17.01.2011 per a la “Realització de les
tasques d’informació de l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de
Montesquiu”, per un import de 138.253,37 € (cent trenta-vuit mil dos-cents
cinquanta-tres euros amb trenta-set cèntims).- 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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La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona el parc del Castell de Montesquiu, espai
natural protegit mitjançant el Pla especial urbanístic aprovat el 30 de juliol de 1986 i
modificat el 2 d’abril de 1998, que determina un règim de protecció i els objectius de la
gestió del Parc. La superfície del parc és de 546,45 ha dels municipis de Montesquiu,
Sora, Santa Maria de Besora i Sant Quirze de Besora. El parc conté un important
patrimoni arquitectònic vinculat al Castell, que n’és l’element més destacat. Tots els
edificis i la quasi totalitat del parc és patrimoni corporatiu i al llarg dels darrers decennis
s’han fet importants inversions encaminades a la seva rehabilitació.
El Pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai protegit, però
allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que se’n deriva. En
aquest sentit el Pla especial proporciona uns instruments i habilita a l’administració per
a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit, destacant, com un dels
seus objectius específics, la potenciació d’aquelles activitats econòmiques que
contribueixin a impulsar el model territorial proposat, entenent la gestió activa i integral
dels seus recursos com el millor instrument per a la conservació de la diversitat
biològica del Parc.
Dins del model de gestió del Parc es defineix un conjunt d’equipaments públics, entre
els quals el propi castell de Montesquiu, que acull el Centre de Recursos, per a la
realització de cursos, seminaris i convencions, i un espai museitzat, amb parament i
mobiliari originals i un audiovisual, obert a les visites del públic. El castell de
Montesquiu, d’altra banda, com a element central del Parc, compleix una funció cabdal
pel que fa a la informació als visitants i orientació de les visites.
L’Ajuntament de Montesquiu té una part molt important del seu terme municipal dins
del Parc del Castell de Montesquiu i forma part dels òrgans de gestió del Parc a través
de la seva participació en el Consell Coordinador.
L’Ajuntament de Montesquiu considera el Castell de Montesquiu com un equipament
cultural del seu municipi d’una gran rellevància i col·labora amb la Diputació de
Barcelona en la seva gestió mitjançant un conveni que li permet contractar el personal
necessari per a la prestació dels serveis associats a les visites al castell, la utilització
del Centre de Recursos i la informació en general als visitants del Parc.
El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura comparteix amb la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona els
objectius de protecció dels valors naturals i culturals, així com de promoció d’un
desenvolupament econòmic i un ús social compatibles amb aquests objectius i
coincideix amb la Diputació de Barcelona en la voluntat de potenciar el Castell de
Montesquiu com un element dinamitzador de l’economia local i de l’oferta de serveis
vinculats al patrimoni cultural.
És per això que en data 17 de gener de 2011, es va signar un conveni específic de
cooperació i col·laboració entre la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, per a la realització de les tasques
d’informació de l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu.
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Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de
data 19 de desembre de 2013 (amb número de registre d’acords 735/13), aquest
conveni va ser prorrogat fins el 31 de desembre de 2016.
El conveni esmentat és vigent per a l’any 2016, i la Diputació de Barcelona, el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu segueixen
interessats en continuar mantenint la col.laboració en la gestió de l’equipament públic
del Castell de Montesquiu i en l’oferta de serveis adreçats als usuaris i visitants del
Castell i, per extensió, del conjunt del Parc.
El conveni contempla, en el seu pacte sisè, relatiu a l’import del conveni, modificat per
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de
data 19 de desembre de 2013 (amb número de registre d’acords 735/13), que la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona transferirà al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura els
recursos econòmics necessaris per tal de garantir la prestació dels serveis establerts.
Per a l’any 2011, i per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, l’import a
aportar serà de 133.296,18 €. Aquesta quantitat anirà a càrrec del pressupost de l’any
2011. Les quantitats futures a aportar per la Diputació de Barcelona es revaloritzaran
anualment d’acord amb l’IPC, sempre i quan ho permeti la disponibilitat pressupostària
de l’any en curs”. Al no disposar encara de l’IPC interanual de l’any 2015, s’ha fet una
estimació de que aquest podria ser negatiu, i per tant, la quantitat per a l’any 2016 a
aportar per la Diputació de Barcelona hauria de ser almenys igual que la del 2015. En
cas de no ser-ho, s’hauria de fer l’ajust de valor corresponent.
De conformitat amb el pacte setè del conveni, es preveu que el Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura haurà de justificar la totalitat de les despeses mitjançant certificació
emesa pel secretari o interventor del Consorci, amb el vist-i-plau del seu president.
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, l’art. 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els
articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
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
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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’atorgament de l’aportació, per a l’any 2016, de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, relativa al conveni signat el
17.01.2011, per a la “Realització de les tasques d’informació de l’equipament cultural i
centre de recursos del Castell de Montesquiu”.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de CENT TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (138.253,37€) a favor del
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per tal de col·laborar en les despeses que
es generin en el compliment dels objectius proposats, de l’aplicació pressupostària de
l’any 2016: G/50402/17230/46702, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i
suficient.
Tercer.- Autoritzar una bestreta del 90%, degut a la manca de recursos econòmics
que l’impossibiliten fer front als costos dels serveis que es detallen al pacte cinquè
d’aquest conveni, a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, una vegada
habilitat el crèdit a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46702, de l’any 2016,
sempre i quan el Consorci hagi justificat la totalitat de les despeses realitzades per
assolir els objectius del conveni per a l’any 2015.
Quart.- Autoritzar el pagament del 10% restant, quan el Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura presenti els justificants de la totalitat de les despeses efectuades,
mitjançant certificació del secretari o interventor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, amb el vist i plau del president del Consorci, abans del 31 de gener de l’any
següent al de l’exercici en curs.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i a
l’Ajuntament de Montesquiu, pel seu coneixement i als efectes escaients.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació del Programa Anual 2015 entre la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd per a la realització dels
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit
territorial, per un import de 30.000 € (trenta 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 en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la
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Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola,
Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de
Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd,
per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Vist en data de 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
Berguedà Verd. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 17
d’abril de 2015.
Atès que en data 9 d’octubre de 2015 el president de l’Associació de Propietaris
Forestals Berguedà Verd va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual
2015 per un import de trenta mil Euros (30.000,00 €).
Vist que la proposta d’ampliació de pressupost correspon al Programa Anual 2015, i
afecta al punt 3 (amb el concepte “selecció de tanys d’alzinars i rouredes”, que
contemplava l’aportació de 44.279,87 € 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 trenta mil Euros
(30.000,00 €).
Que en data 8 d’octubre 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 Berguedà Verd, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
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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.
Atesa la base 35.6 de les Bases d’Execució del Pressupost 2015 de la Diputació de
Barcelona que estipula que la modificació de les obligacions pactades en un conveni
requerirà, amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la
corresponent addenda.
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
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 Berguedà Verd
per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals
del seu àmbit territorial, que es transcriu a continuació:
ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2015 QUE DESENVOLUPA EL PLA MARC DE
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
FORESTALS BERGUEDÀ VERD
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat
d’acord amb el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 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), 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 BERGUEDÀ VERD, representada pel
President, Josep Vilar Tristany.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, Gironella, Montclar,
Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i
Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per a l’execució d’aquest
Pla Marc.
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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
Berguedà Verd. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 17 d’abril
de 2015.
Atès que en data 8 d’octubre de 2015 el president de l’Associació de Propietaris Forestals
Berguedà Verd va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 2015 per un
import de trenta mil Euros (30.000,00 €).
Vist que la proposta d’ampliació de pressupost correspon al Programa Anual 2015, i afecta
al punt 3 (amb el concepte “selecció de tanys d’alzinars i rouredes”, que contemplava
l’aportació de 44.279,87 € 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 trenta mil Euros (30.000,00 €).
Que en data 8 d’octubre 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 Berguedà Verd.
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Així doncs del pacte sisè, on hi diu:

Apartat

3,1
3,1
3,1
4,1
4,2
TOTAL

Conceptes
Selecció de tanys d'alzinars
i rouredes
Aclarida de plançoneda de
pinedes
Aclarida de millora de
pinedes
Gestoria
Despeses de difussió

Amidaments Aportacions
(ha)
Diputació (€)

Aportacions
Associació
(€)

Pressupost
Total (€)

59,74

44.279,87

0,00

44.279,87

47,55

45.771,24

0,00

45.771,24

42,00

49.948,89

16.571,11

66.520,00

0,00
0,00
149,29

0,00
0,00
140.000,00

1.650,00
800,00
19.021,11

1.650,00
800,00
159.021,11

Amidaments Aportacions
(ha)
Diputació (€)

Aportacions
Associació
(€)

ha de dir:

Apartat

3,1
3,1
3,1
4,1
4,2
TOTAL

Conceptes
Selecció
de
tanys
d'alzinars i rouredes
Aclarida de plançoneda de
pinedes
Aclarida de millora de
pinedes
Gestoria
Despeses de difussió

Pressupost
Total (€)

92,74

74.279,87

0,00

74.279,87

47,55

45.771,24

0,00

45.771,24

42,00

49.948,89

16.571,11

66.520,00

0,00
0,00
179,29

0,00
0,00
170.000,00

1.650,00
800,00
19.021,11

1.650,00
800,00
189.021,11

Del pacte setè, on hi diu:
Entitat
Diputació de Barcelona
Associació de Propietaris
Total

Aportació (€)
140.000,00 €
19.021,11 €
159.021,11 €

ha de dir:
Entitat
Diputació de Barcelona
Associació de Propietaris
Total

Aportació (€)
170.000,00 €
19.021,11 €
189.021,11 €

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.”
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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.”
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 trenta mil Euros
(30.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, 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
Berguedà Verd, als ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella,
Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada
i Viver i Serrateix.
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació del termini d’execució i justificació del Programa Anual 2015 entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals GavarresaMoianès per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial.- 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 en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
En l’Assemblea General Ordinària celebrada a Calders el dia 6 de juny de 2014, es va
aprovar modificar els estatuts de l’Associació, ampliant els seu àmbit de treball als
municipis de Granera, Collsuspina, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir,
donant cabuda així als municipis de l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Vallès
que estava en procés de redistribució territorial, i també a la resta de municipis del
moianès, que encara no formaven part de l’Associació.
Vist que en data 28 de maig de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar el Programa Anual per a l’any 2015 a l’Associació de Propietaris Forestals
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Gavarresa-Moianès. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de
9 de juny de 2015.
Atès que en data 16 d’octubre de 2015 el president de l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini
d’execució i justificació del Programa Anual 2015 fins al 31 de març de 2016.
Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al
Programa Anual 2015, i que afecta als punts vuitè i novè, en que s’estipulava fins a 31
de desembre de 2015.
Atès que l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès fins al mes de juliol
no es va poder disposar del pressupost pels treballs forestals; i que durant l’estiu s’han
d’aturar els treballs forestals pel risc d’incendi fins al 15 de setembre, el temps
d’execució real dels treballs forestals s’ha vist reduït a quatre mesos. Aquests terminis
no han permès l’execució de la totalitat dels treballs forestals previstos al Programa
Anual, i per tant, no serà possible executar-los completament abans de la data fixada.
Atès que el Programa Anual correspon a l’exercici 2015 ha estat redactat per la
Comissió de Treball, constituïda a l’empara de dit conveni, i, atès que per poder ser
operatius els Programes anuals han de ser aprovats pels òrgans de govern dels ens i
entitats signants de l’esmentat conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta
addenda de pròrroga de termini d’execució i justificació dels treballs del Programa
Anual un cop hagi estat aprovada per la Diputació de Barcelona i Associació de
Propietaris Forestals.
Que en data 19 d’octubre 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.
Atesa la base 35.6 de les Bases d’Execució del Pressupost 2015 de la Diputació de
Barcelona que estipula que la modificació de les obligacions pactades en un conveni
requerirà, amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la
corresponent addenda.
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 termini d’execució i
justificació del Programa Anual 2015 la Diputació de Barcelona i l’Associació de
Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per la realització dels Projectes de
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Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, que hauran
d’estar finalitzats i justificats com a màxim a 31 de març de 2016, tot mantenint la resta
d’acords:
“ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2015 PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA MARC DE
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
FORESTALS GAVARRESA-MOIANÈS

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 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), 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 GAVARRESA-MOIANÈS, representada pel
President, Just Serra i Coma.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Vist que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla
Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu
Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, per
a l’execució d’aquest Pla Marc.
En l’Assemblea General Ordinària celebrada a Calders el dia 6 de juny de 2014, es va
aprovar modificar els estatuts de l’Associació, ampliant els seu àmbit de treball als municipis
de Granera, Collsuspina, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir, donant cabuda així
als municipis de l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Vallès que estava en procés de
redistribució territorial, i també a la resta de municipis del moianès, que encara no formaven
part de l’Associació.
Vist que en data 28 de maig de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Programa Anual per a l’any 2015 a l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 9 de
juny de 2015.
Atès que en data 16 d’octubre de 2015 el president de l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini d’execució i
justificació del Programa Anual 2015 fins al 31 de març de 2016.
Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al Programa
Anual 2015, i que afecta als punts vuitè i novè, en que s’estipulava fins a 31 de desembre de
2015.
Atès que l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès fins al mes de juliol no es
va poder disposar del pressupost pels treballs forestals; i que durant l’estiu s’han d’aturar els
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treballs forestals pel risc d’incendi fins al 15 de setembre, el temps d’execució real dels
treballs forestals s’ha vist reduït a quatre mesos. Aquests terminis no han permès l’execució
de la totalitat dels treballs forestals previstos al Programa Anual, i per tant, no serà possible
executar-los completament abans de la data fixada.
Atès que el Programa Anual correspon a l’exercici 2015 ha estat redactat per la Comissió de
Treball, constituïda a l’empara de dit conveni, i, atès que per poder ser operatius els
Programes anuals han de ser aprovats pels òrgans de govern dels ens i entitats signants de
l’esmentat conveni. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda de pròrroga de
termini d’execució i justificació dels treballs del Programa Anual un cop hagi estat aprovada
per la Diputació de Barcelona i Associació de Propietaris Forestals.
Que en data 19 d’octubre 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 pactes vuitè i novè del Programa Anual 2015 per a l’execució del Pla
Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals GavarresaMoianès.
Així doncs del pacte vuitè, on hi diu:
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com
a màxim, fins a 31 de desembre de 2015. La part corresponent al finançament aportat per
l'Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, podrà justificar-se durant el primer
trimestre de l’any següent.”
ha de dir:
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com
a màxim, fins a 31 de març de 2016. La part corresponent al finançament aportat per
l'Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, podrà justificar-se durant el primer
trimestre de l’any següent.”
I del pacte novè, on hi diu:
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al
31 de desembre de l’any 2015.”
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.”
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Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, als Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià,
Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la liquidació i el tancament del fons de prestació “Integració sociolaboral de
persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 10 d’abril de 2014, va
aprovar el dictamen de concessió del recurs econòmic consistent en el fons de
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del
Catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (ref.
registre 144/14).
Aquests fons es van concedir a 16 ens locals de la província de Barcelona que han
subscrit conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la seva adhesió
a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, per un import global de 550.000,00 €. Els
fons es van calcular en base a l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen
les característiques territorials, poblacionals i de gestió d’un col·lectiu d’ens adherit al
Protocol general del Pla de concertació.
Atès que han transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació, que tots els
ens beneficiaris han presentat la documentació justificativa, i que una vegada revisada,
el Servei de Mercat de Treball ha tramitat el pagament dels ajuts, es proposa la
liquidació i el tancament del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones
amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Vist l’apartat setè.I.5.d) del Decret de la Presidència núm. 7675/15, de 3 de setembre
de 2015 (publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015), i l’apartat sisè.I.5.h) del
Decret de la Presidència núm. 7471/15, de data 29 de juliol de 2015 (publicat al BOPB
de 3 d'agost de 2015), pels quals la Presidència de la Diputació delega en la Junta de
Govern la competència per aprovar, liquidar i tancar els recursos consistents en fons
de prestació.
Vist l’apartat sisè.I.5.n) del Decret de la Presidència núm. 7471/15, de data 29 de juliol
de 2015 (publicat al BOPB de 3 d'agost de 2015), que reserva a la Presidència la
competència d’elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació i tancament dels
fons de prestació.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti el següent
ACORD
Únic.- APROVAR la liquidació i el tancament del recurs econòmic atorgat per la Junta
de Govern d’aquesta Diputació en reunió de 10 d’abril de 2014 consistent en el fons de
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del
Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la liquidació i el tancament del fons de prestació “Finançament dels serveis
locals d’ocupació”, en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 10 d’abril de 2014, va
aprovar el dictamen de concessió del recurs econòmic consistent en el fons de
prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc del Catàleg de
serveis 2014 del Pla “Xarxa de Govern Local 2012-2015” (ref. registre 145/14).
Aquests fons es van concedir a diversos ens locals de la província de Barcelona que
van subscriure (ells o un ens instrumental d’aquests) conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia-aplicatiu
XALOC. Els fons es van calcular en base a l’aplicació proporcional de criteris objectius
que recullen les característiques territorials, poblacionals i de gestió d’un col·lectiu
d’ens adherits al Protocol general del Pla de concertació. En total es van concedir fons
a 89 ens locals per un import global d’1.880.518,74 €.
El període d’execució de les actuacions subvencionades es va fixar entre l’1 de gener i
el 31 de desembre de 2014 i el de justificació fins al 31 de març de 2015, d’acord amb
els apartats 2.1 i 2.2 de l’acord tercer de l’esmentat acord de concessió.
Durant el període d’execució diverses entitats beneficiàries van presentar a la
Diputació de Barcelona sol·licituds de pròrroga d’execució i justificació. Una vegada
revisades aquestes es va considerar idoni concedir una pròrroga del termini
d’execució, així com del de justificació. Aquestes van ser aprovades per decrets del
president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, segons el detall
següent:

Ens beneficiari

NIF

Codi XGL

Ajuntament d’Abrera

P0800100J

14/Y/102168

Ajuntament de Cardedeu

P0804500G

14/Y/102180

Ajuntament de Montgat

P0812500G

14/Y/102201

Data aprovació decret de
pròrroga
26/01/2015
(ref. registre 183/15)
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Termini
d’execució

Termini de
justificació

31/03/2015

31/05/2015

29/10/2014
(ref. registre 9703/14)

31/03/2015

31/05/2015

11/12/2014
(ref. registre 11684/14)

31/03/2015

31/05/2015
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Ens beneficiari

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Palafolls

P0815400G

14/Y/102205

Consorci
per
a
la
Promoció de Municipis del
Moianès

Q5856406C

14/Y/102254

Data aprovació decret de
pròrroga
29/10/2014
(ref. registre 9704/14)
26/01/2015
(ref. registre 183/15)

Termini
d’execució

Termini de
justificació

30/06/2015

31/08/2015

31/03/2015

31/05/2015

Un cop finalitzades les actuacions, els ens locals beneficiaris van presentar la
documentació justificativa de les actuacions objecte d’aquest recurs econòmic dins
dels terminis establerts. Dues entitats van justificar per import inferior al mínim requerit,
per aquest motiu, es va reduir la subvenció concedida, d’acord amb el detall següent:
NIF

Codi XGL

Aportació
Diputació

Import
reducció

Ajuntament
de
Sant Joan Despí

P0821600D

14/Y/102222

34.967,60 €

4.211,80 €

Consell Comarcal
de l’Anoia

P5800006H

14/Y/102252

6.681,48 €

2.128,90 €

Ens beneficiari

Data aprovació
decret reducció
15/06/2015
(ref. registre 5831/15)
18/05/2015
(ref. registre 4715/15)

Atès que han transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació, que tots els
ens beneficiaris han presentat la documentació justificativa, i que una vegada revisada,
el Servei de Mercat de Treball ha tramitat el pagament dels ajuts, es proposa el
tancament del fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació“, en el
marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Vist l’apartat setè.I.5.d) del Decret de la Presidència núm. 7675/15, de 3 de setembre
de 2015 (publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015), i l’apartat sisè.I.5.h) del
Decret de la Presidència núm. 7471/15, de data 29 de juliol de 2015 (publicat al BOPB
de 3 d'agost de 2015), pels quals la Presidència de la Diputació delega en la Junta de
Govern la competència per aprovar, liquidar i tancar els recursos consistents en fons
de prestació.
Vist l’apartat sisè.I.5.n) del Decret de la Presidència núm. 7471/15, de data 29 de juliol
de 2015 (publicat al BOPB de 3 d'agost de 2015), que reserva a la Presidència la
competència d’elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació i tancament dels
fons de prestació.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti el següent
ACORD
Únic.- APROVAR la liquidació i tancament del recurs econòmic concedit per la Junta
de Govern d’aquesta Diputació en reunió de 10 d’abril de 2014 consistent en el fons de
prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc del Catàleg de
serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
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35. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni tipus per a la posada a disposició i utilització de la plataforma telemàtica
XALOC i del model de comunicat d’encàrrec de tractament de dades.- 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:
Fets
1. La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació prioritaris, en
matèria de polítiques locals de mercat de treball, potenciar la qualitat, l’impacte i
l’eficiència del sistema públic local d’ocupació a través de la Xarxa de Serveis
Locals d’Ocupació i promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema a les necessitats
territorials i a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica.
2. Per decret de la presidència de 30 d’abril de 1997, s’acordà la posta en marxa del
servei telemàtic dins l’entorn web de la Diputació de Barcelona. Dins d’aquest
entorn web s’inclou informació dels diferents programes que la Diputació de
Barcelona treballa conjuntament amb els municipis de la província, i a la vegada els
responsables municipals poden gestionar directament determinats productes, com
ara el padró municipal o la programació cultural, per citar alguns exemples.
3. Entre els productes que es treballen conjuntament amb els municipis de la província
hi ha les actuacions d’intermediació laboral, que s’impulsen des del Servei de
Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
4. Per tal de millorar la metodologia i facilitar la gestió de les entitats locals que
disposen de dispositius que presten serveis d’intermediació laboral, la Diputació de
Barcelona va elaborar l’Aplicació Metodològica XALOC. Es tracta d’un sistema
d’informació integral que incorpora diverses funcionalitats per optimitzar la
planificació, la gestió i l’avaluació de l’activitat en relació als serveis que aquestes
entitats presten als ciutadans i a les empreses, en l’àmbit de la intermediació
laboral.
5. El Servei de Mercat de Treball posa aquest sistema d’informació a disposició dels
ens locals de la província, per tal de facilitar la gestió del treball dels equips dels
dispositius d’intermediació laboral, el registre i seguiment de les actuacions
adreçades als usuaris (demandants d’ocupació i empreses), l’accés dels
responsables i tècnics a diversos recursos informatius i la comunicació entre ells.
6. A partir de l’any 2005 es van signar convenis específics amb entitats locals de la
província, per tal de regular els drets i obligacions de les entitats que sol·liciten la
posada a disposició de l’Aplicació Metodològica XALOC.
7. Addicionalment, durant l’any 2007 es va dissenyar i posar en funcionament la
pàgina web d’ofertes de treball, fet que va suposar un pas endavant en garantir
l’accés universal a tots els ciutadans i ciutadanes, així com a empreses del territori,
a les ofertes de treball existents.
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8. Com a resultat d’aquesta evolució sorgeix la Plataforma Telemàtica XALOC, eina
integral que el Servei de Mercat de Treball posa a la disposició dels ens locals que
tenen dispositius que presten serveis d’intermediació laboral i que està integrada
per l’Aplicació Metodològica XALOC i la pàgina web d’ofertes de treball dels Serveis
Locals d’Ocupació.
9. Tenint en compte el procés esglaonat d’incorporació d’entitats locals a la Plataforma
Telemàtica XALOC i els canvis que s’han anat produint durant aquests anys, des
del Servei de Mercat de Treball s’ha considerat convenient actualitzar el conveni de
col·laboració a signar per totes les entitats locals que utilitzin la Plataforma
Telemàtica XALOC.
Fonaments de dret
1. Vist que el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
aprovat per Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com els articles 91 a 93 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, atorguen a les diputacions competències
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, i, en general,
de foment i administració dels interessos peculiars de la província, essent una de
les formes de cooperació, segons l’article 30.6.h) del Reial Decret 781/1986, la
subscripció de convenis administratius.
2. Vist que les línies d’actuació del Servei de Mercat de Treball troben emparament
competencial, entre d’altres, a l’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix la
competència de les entitats locals per al foment de l’ocupació, i en el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, que possibilita als ens locals la promoció i satisfacció
dels interessos del seu àmbit territorial i, més específicament, l’exercici d’activitats
complementàries en el camp de l’ocupació i la lluita contra l’atur.
3. 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.4.b.2) del Decret de la Presidència núm. 7675/15, de 3 de
setembre de 2015 (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 el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el conveni tipus per a la posada a disposició i utilització de la
plataforma telemàtica XALOC, el text del qual es transcriu a continuació:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
........................................................, PER A LA POSADA A DISPOSICIÓ I UTILITZACIÓ
DE LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC.

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel/per la ...................................... de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, Il·lm. Sr./Sra. ............................, facultat/da d’acord amb
el Decret de la Presidència .................., de ..... de ......... de 20....,
.........................................., publicat al BOPB de ..... de ......... 20.... i assistit/da pel/per la
secretari/ària delegat/da, Sr./Sra. ..........................., en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació ................, de data ...... de ....... de 20...., sobre la
delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de ..... de ......... de 20......
..................................................., representat/da per l’alcalde/l’alcaldessa, Il·lm. Sr./ll·lma.
Sra.
................................................,
assistit/da
pel/per
a
la
Sr./Sra.
..............................................., secretari/ària de la Corporació.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per
Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, així com els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
atorguen a les diputacions competències d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, i, en general, de foment i administració dels interessos peculiars de la
província, essent una de les formes de cooperació, segons l’article 30.6.h) del Reial Decret
781/1986, la subscripció de convenis administratius.
II. La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació prioritaris, en matèria
de polítiques locals de mercat de treball, potenciar la qualitat, l’impacte i l’eficiència del
sistema públic local d’ocupació a través de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació i
promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema a les necessitats territorials i a l’evolució de la
conjuntura socioeconòmica.
III. Les línies d’actuació de la Diputació de Barcelona en matèria de polítiques locals de
mercat de treball troben emparament competencial, entre d’altres, a l’article 84.2 i) de la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que
estableix la competència de les entitats locals per al foment de l’ocupació, i en el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, que possibilita als ens locals la promoció i satisfacció dels interessos del
seu àmbit territorial i, més específicament, l’exercici d’activitats complementàries en el camp
de l’ocupació i la lluita contra l’atur.
IV. Per decret de la presidència de 30 d’abril de 1997, s’acordà la posta en marxa del servei
telemàtic dins l’entorn web de la Diputació de Barcelona. Dins d’aquest entorn web s’inclou
informació dels diferents programes que la Diputació de Barcelona treballa conjuntament
amb els municipis de la província, i a la vegada els responsables municipals poden
gestionar directament determinats productes, com ara el padró municipal o la programació
cultural, per citar alguns exemples.
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V. Entre els productes que es treballen conjuntament amb els municipis de la província hi ha
les actuacions d’intermediació laboral, que s’impulsen des del Servei de Mercat de Treball
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
VI. Per tal de millorar la metodologia i facilitar la gestió de les entitats locals que disposen de
dispositius que presten serveis d’intermediació laboral, la Diputació de Barcelona va
elaborar l’Aplicació Metodològica XALOC. Es tracta d’un sistema d’informació integral que
incorpora diverses funcionalitats per optimitzar la planificació, la gestió i l’avaluació de
l’activitat en relació als serveis que aquestes entitats presten als ciutadans i a les empreses,
en l’àmbit de la intermediació laboral.
VII. L’objectiu metodològic d’aquest sistema d’informació és unificar tots els àmbits de gestió
dels dispositius locals que presten serveis d’intermediació laboral: la millora de l’ocupabilitat
de les persones per incrementar les seves possibilitats de trobar feina, la promoció de la
qualificació professional de les persones tot adaptant-la a les necessitats del teixit
empresarial, l’establiment de vincles de col·laboració amb les empreses per detectar les
seves necessitats de personal i oferir-los mà d’obra qualificada per cobrir les seves vacants
de llocs de treball.
VIII. El Servei de Mercat de Treball posa aquest sistema d’informació a disposició dels ens
locals de la província, per tal de facilitar la gestió del treball dels equips dels dispositius
d’intermediació laboral, el registre i seguiment de les actuacions adreçades als usuaris
(demandants d’ocupació i empreses), l’accés dels responsables i tècnics a diversos
recursos informatius i la comunicació entre ells.
IX. A partir de l’any 2005 es van signar convenis específics amb entitats locals de la
província, per tal de regular els drets i obligacions de les entitats que sol·liciten la posada a
disposició de l’Aplicació Metodològica XALOC.
X. Addicionalment, durant l’any 2007 es va dissenyar i posar en funcionament la pàgina web
d’ofertes de treball, fet que va suposar un pas endavant en garantir l’accés universal a tots
els ciutadans i ciutadanes, així com a empreses del territori, a les ofertes de treball
existents.
Com a resultat d’aquesta evolució sorgeix la Plataforma Telemàtica XALOC, eina integral
que el Servei de Mercat de Treball posa a la disposició dels ens locals que tenen dispositius
que presten serveis d’intermediació laboral i que està integrada per:
 Aplicació Metodològica XALOC: Permet la gestió de la demanda i l’oferta d’ocupació
de forma integrada dels municipis que l’utilitzen. Ofereix, a més, assistència tècnica,
recursos metodològics, documentació, espais d’intercanvi d’informació o de recursos,
informacions d’actualitat relacionades amb els àmbits de la intermediació i permet l’accés
a estadístiques d’activitat i indicadors a escala provincial, i el més important, una base de
dades unificada d’ofertes de treball de la província de Barcelona. Està restringida als
equips dels dispositius locals que presten serveis d’intermediació laboral.
 Pàgina web d’ofertes de treball dels Serveis Locals d’Ocupació: Pàgina web d’accés
universal que mostra les ofertes de treball que publiquen els dispositius locals
d’intermediació laboral que utilitzen l’Aplicació Metodològica XALOC. Aquesta pàgina
permet a l’usuari cercar per diferents vies el tipus d’oferta que més s’adiu amb els seus
interessos, consultar les seves característiques i, si escau, inscriure’s-hi (a una o més) i
realitzar un seguiment de l’autocandidatura/res presentada/des. Així mateix, permet als
usuaris visualitzar els seus respectius currículum vitae.

165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

XI. Tenint en compte el procés esglaonat d’incorporació d’entitats locals a la Plataforma
Telemàtica XALOC i els canvis que s’han anat produint durant aquests anys, des del Servei
de Mercat de Treball s’ha considerat convenient actualitzar el conveni de col·laboració a
signar per totes les entitats locals que utilitzin la Plataforma Telemàtica XALOC.
XII. Atès que ........................................................... està interessat en continuar
utilitzant/utilitzar la Plataforma Telemàtica XALOC, d’acord amb el conveni tipus aprovat a 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 aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. Objecte del conveni
1.1. És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
................................... per a la posada a disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica
XALOC (en endavant, PTX) elaborada per la Diputació de Barcelona, per dur a terme la
planificació, gestió i avaluació de les actuacions d’intermediació laboral, que realitzen els
ens locals que disposen de dispositius que presten serveis d’intermediació laboral, tot
impulsant i promovent el treball en Xarxa.
1.2. La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, posarà a disposició de ............................. la PTX.
1.3. La PTX comprèn l’Aplicació Metodològica XALOC i la pàgina web d’ofertes de treball
dels Serveis Locals d’Ocupació; quedant incloses totes aquelles eines i funcionalitats que en
un futur es desenvolupin per completar aquest sistema d’informació integral per als
dispositius locals d’intermediació laboral.
Segon. Obligacions de les parts
2.1. ..................................................... es compromet a:
2.1.1. Com a entitat gestora de la PTX:
a. Utilitzar la PTX per a la gestió de les actuacions dels dispositius locals d’intermediació
laboral i per un període mínim de 2 anys llevat que en convenis o acords de col·laboració
amb la Diputació de Barcelona o en acords d’adhesió a protocols de Xarxes promogudes
per la mateixa Diputació en l’àmbit de les polítiques locals de mercat de treball,
s’estableixin terminis mínims d’ús diferents. En tot cas, l’entitat gestora es compromet a
utilitzar la PTX d’acord amb les instruccions i normes d’ús elaborades per la Diputació de
Barcelona, no podent cedir l’aplicació ni la clau d’accés per al seu ús, a cap altra entitat
pública o privada sense comunicar-ho prèviament a la Diputació de Barcelona. En el cas
que passin sis mesos a partir de la data de la signatura del conveni sense cap activitat, la
Diputació de Barcelona podrà revocar el conveni.
b. Realitzar i registrar a l’aplicació telemàtica XALOC un nombre d’actuacions anuals
superior al mínim que establirà la Diputació de Barcelona en funció d’uns criteris
objectius. Aquests criteris tindran en compte les especificitats de cada tipus de dispositiu
local d’intermediació laboral, la dimensió de cada municipi i el context socioeconòmic. La
Diputació de Barcelona comunicarà als ens locals, el nombre d’actuacions mínimes que,
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en cada cas, hauran d’efectuar, mitjançant una publicació a l’aplicació telemàtica
XALOC. En cas que no es compleixi aquest mínim d’actuacions la Diputació de
Barcelona podrà revocar el conveni.
c. Fer un bon ús de la PTX, ser curosos en la informació que es posa, vetllar per
l’acompliment de la normativa vigent i gestionar el procés d’intermediació laboral sense
vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans, així com assegurar la fiabilitat i veracitat
de la informació introduïda a la PTX.
d. Utilitzar les dades registrades a la PTX amb la finalitat de planificar, gestionar i/o avaluar
les actuacions d’intermediació laboral realitzades en execució del conveni.
e. Mantenir actualitzades les dades del personal que té accés a la PTX, així com les dades
dels demandants i oferents d’ocupació i aquelles derivades dels processos
d’intermediació.
f. Impedir l’accés de persones no autoritzades a la PTX.
g. Transmetre a la Diputació de Barcelona la informació i les incidències derivades del
funcionament del dispositiu local d’intermediació laboral que siguin necessàries per
millorar el funcionament de la Plataforma, seguint els canals i protocols establerts a
l’efecte.
h. Informar la Diputació de Barcelona de qualsevol canvi que es produeixi durant la vigència
del conveni, i que pugui afectar a la gestió de les actuacions realitzades per l’ens local en
el marc de la PTX, com pot ser la modificació de l’àmbit territorial d’actuació o, en el seu
cas, de la figura legal de l’entitat, entre d’altres.
i. Fer constar de forma visible la participació de la Diputació de Barcelona mitjançant la
inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge corporativa de la Xarxa
XALOC, seguint les directrius de la mateixa Diputació, en totes les ofertes de la web del
dispositiu local d’intermediació laboral, així com en les campanyes de publicitat i en tot el
material (gràfic, electrònic i/o audiovisual) d’informació, divulgació, comunicació i suport a
les activitats del dispositiu local d’intermediació laboral, a les quals tinguin accés, entre
d’altres, les persones i les empreses usuàries. Al respecte, en altres acords o convenis
de col·laboració entre l’ens local i la Diputació de Barcelona o en protocols d’adhesió a
Xarxes impulsades per la mateixa Diputació en l’àmbit de les polítiques locals
d’ocupació, es podran preveure instruccions que modifiquin l’establert en aquest apartat
en relació als logotips.
j. Assistir a les sessions informatives i d’assistència tècnica sobre les actualitzacions i
millores que s’incorporen a la PTX, que organitzi la Diputació de Barcelona.
k. Autoritzar a la Diputació de Barcelona la utilització, tractament, difusió i/o publicació de
les dades incloses a la PTX, sempre i quan sigui en format anonimitzat i de manera
agregada.
l. Informar a la Diputació de Barcelona, en el cas que la PTX es gestioni per un ens
instrumental depenent de l’entitat o per qualsevol altra entitat capacitada.
m. Tramitar la baixa del personal tècnic de les entitats locals que utilitzen la PTX en cas
d’extinció del conveni. Si transcorregut un temps l’entitat no l’ha tramitat, la Diputació de
Barcelona podrà d’ofici tramitar la baixa d’aquests usuaris de la PTX.
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n. Informar a les persones usuàries i a les empreses inscrites de la no utilització de
l’aplicació XALOC, per extinció del conveni.
2.1.2. Específicament, en matèria de protecció de dades:
a.

Haver aprovat, mitjançant resolució de l’entitat, la creació del fitxer de dades de
caràcter personal per tal de tenir les dades dels usuaris de les actuacions d’intermediació
laboral degudament legalitzades.

b.

Haver tramitat la inscripció del fitxer al Registre de fitxers de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (APDCAT) amb anterioritat a la signatura del conveni i remetre a la
Diputació certificat del/de la secretari/ària de l’entitat conforme s’han iniciat els tràmits de
creació i inscripció de fitxer.

c.

Enviar a la Diputació el Contracte o Acord de formalització d’encàrrec de gestió de les
actuacions d’intermediació laboral i de tractament de dades personals que dóna
compliment a l’art.12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades personals, per al cas que una entitat local faci una encomanda.

d.

Enviar a la Diputació, juntament amb la documentació referida al punt c. anterior, la
Comunicació d’encàrrec del tractament de dades segons model aprovat en l’Annex al
present conveni, quan l’entitat signatària rebi l’encàrrec de gestió per part d’una altra
entitat local o altres entitats locals.

e.

Trametre a la Diputació el Contracte o Conveni de cessió de dades personals que dóna
compliment a l’art. 21 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades personals, per al cas que dues entitats locals acordin la cessió de dades, sempre i
quan ambdues entitats estiguin facultades per a la prestació de serveis en el marc de les
actuacions d’intermediació laboral i les dades personals corresponguin a actuacions en
àmbits territorials coincidents.

f.

Comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol modificació o extinció, incloent les
descrites als anteriors punts c) i e).

2.2. La Diputació de Barcelona, com a propietària i administradora general de la PTX, es
compromet a:
a. Posar a disposició de ........................................................ la PTX. A tal efecte, cedirà
gratuïtament l’eina de gestió a dita entitat. Aquesta gratuïtat no vincularà futures
cessions.
b. Efectuar qualsevol tipus de modificació necessària en l’estructura de l’eina informàtica,
incloses les actualitzacions. A aquest efecte, la Diputació informarà dels canvis realitzats.
c. Posar a disposició dels ens locals que utilitzin la PTX, en format anonimitzat, les diferents
estadístiques que realitzi la Diputació de Barcelona d’acord amb les funcionalitats de
l’aplicació.
d. Gestionar totes les incidències que comuniqui l’entitat, relatives a l’ús de la PTX.
e. Oferir formació d’acollida i d’actualització per al correcte ús de la PTX.
f. Elaborar i posar a disposició dels ens locals la documentació necessària per dur a terme
un ús correcte de l’aplicació.
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g. Informar les entitats locals de les incidències d’ordre informàtic causades pels sistemes
d’informació corporatius que puguin afectar a la tasca diària del personal dels dispositius
locals d’intermediació laboral.
h. Garantir que el programari permet atènyer el nivell de seguretat alt, indicat al Títol VIII del
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal.
i. Comunicar l’inici dels tràmits per a l’extinció del conveni, en el cas d’incompliment
d’aquest per part de l’entitat.
j. Facilitar a l’entitat els protocols i models necessaris per a tramitar l’alta, modificació o
extinció de l’ús de la PTX.
Tercer. Protecció de dades
Els ens signataris del present conveni s’obliguen a complir amb les obligacions que fixa la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei (RDLOPD).
Pel que fa al tractament de les dades personals dels usuaris de la PTX, l’entitat signatària
durà a terme les actuacions com a Responsable del fitxer en el cas que ostenti les
competències necessàries que, si correspon en funció de la naturalesa jurídica de l’entitat,
quedin recollides en els seus Estatuts. En cas contrari, l’entitat signatària serà considerada
Encarregada del tractament de les dades dels usuaris d’un o varis ens que li delegui/n les
actuacions d’intermediació laboral.
En el cas que l’Entitat signatària actuï com a Encarregada del tractament de les dades d’un
altre ens, haurà de formalitzar l’encàrrec amb l’entitat titular de les dades, en virtut de
l’article 12 de la LOPD i en consonància amb l’establert al punt 3.2 de la present clàusula, i
presentar a la Diputació de Barcelona el contracte pel qual l’entitat titular li delega la
realització de les actuacions d’intermediació laboral dels usuaris de la seva demarcació.
Juntament amb el contracte formalitzat s’haurà d’enviar a la Diputació la Comunicació
d’encàrrec del tractament de dades personals, segons model aprovat en l’Annex al present
conveni.
Quan l’entitat signatària actuï com a Encarregada del Tractament, la Diputació de Barcelona
passarà a ser subencarregada, sent-li d’aplicació les mateixes obligacions que a
l’encarregada del tractament, recollides en el punt 3.2 d’aquesta clàusula.
En el cas de cessió de dades entre dues entitats locals responsables del tractament de les
dades, la Diputació de Barcelona facilitarà les dades a l’entitat cedent prèvia sol·licitud. La
petició de dades també pot realitzar-la directament el cessionari, en aquest cas la informació
es facilitarà sempre i quan ambdues entitats hagin formalitzat les condicions de la cessió
mitjançant contracte o conveni, tal com es disposa a la clàusula 2.1.2.e.
3.1. Responsable del fitxer
D’acord amb el que precedeix, l’entitat ................................... actua com a responsable del
fitxer i haurà de complir amb el següent:
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3.1.1. L’Entitat és responsable del fitxer pel que fa al tractament de les dades personals, i
com a tal ha de donar compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades i
en especial de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades
de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei, o la normativa que els
substitueixi.
3.1.2. Li correspon, com a titular de les dades de caràcter personal dels usuaris/àries de les
actuacions d’intermediació laboral, tenir les dades degudament legalitzades, i
registrades en el Registre de fitxers de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o
de la Agencia Española de Protección de Datos, inscripció que s’haurà de produir
preceptivament amb anterioritat a l’ús de l’aplicació.
3.1.3. Per al correcte acompliment de les obligacions relatives a les mesures de seguretat
de nivell alt previstes al RDLOPD, que compleix el programari facilitat per la
Diputació, l’Entitat es compromet a no introduir en els camps oberts d’observacions
de la PTX cap dada personal relativa a la ideologia, religió, creença, origen racial,
salut, vida sexual de la persona usuària o dades derivades d’actes de violència de
gènere.
3.1.4. L’Entitat ha d’habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions
en allò que es refereix a l’intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet)
xifrant-les o bé utilitzant qualsevol altre mecanisme de tal manera que es garanteixi la
privacitat i la integritat de les dades transmeses.
En el cas que l’Entitat delegui les actuacions en un ens instrumental o les encarregui a una
altra entitat haurà de complir amb l’establert a la clàusula 2.1.2.c. del present conveni.
3.2. Encarregada del tractament de dades
3.2.1. La Diputació de Barcelona serà l’encarregada principal del tractament de dades
produïdes en les actuacions d’intermediació laboral i, com a tal, ha d’adoptar les
mesures de seguretat de nivell alt previstes al Reglament de desenvolupament de la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RDLOPD), que es
concretaran en:









Elaborar el document de seguretat, en el qual hi constaran les
mesures de seguretat i els procediments tècnicoadministratius que
s'implementaran per garantir la seguretat de les dades i els sistemes en què es
continguin com ara:
Confecció d’una relació de persones autoritzades a accedir a la
informació amb indicació del nivell d’accés autoritzat.
Descripció del mecanisme d’identificació i autenticació dels usuaris
en l’accés al sistema d’informació.
Implantació d’un registre que reculli el tipus d’incidència, el moment
en què s’ha produït, la persona que la notifica i la persona que rep la comunicació i
els efectes derivats de la incidència, les recuperacions que es realitzin, l’operador
que l’executi i les incidències que es poguessin produir.
Existència d’un procediment que permeti l’emmagatzematge dels
accessos a la informació, amb indicació de l’usuari, la data i hora d’accés, el tipus
d’accés i els registres als quals s’ha accedit.
Habilitació dels mecanismes de seguretat necessaris en les
comunicacions en allò que es refereix a l’intercanvi de dades a través de xarxes
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públiques (Internet) de tal manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de
les dades transmeses.

Utilitzar les dades de caràcter personal amb l’única i exclusiva finalitat de les
actuacions d’intermediació laboral realitzades en execució del conveni, així com
qualsevol altra expressament autoritzada pel responsable del fitxer; garantint el
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les
fases del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD.

No difondre-les, ni permetre’n l’accés, ni comunicar-les, ni cedir-les, ni tan sols
per a la seva conservació, a terceres persones, sense autorització del responsable
del fitxer.

Procedir a la devolució i/o destrucció, segons s’estableixi, de les dades
obtingudes en execució dels treballs realitzats, sempre que estiguin vinculats a
l’activitat objecte del conveni, tant les emmagatzemades en suports informàtics
com les que es trobin en suport paper, un cop finalitzada la vigència de la
col·laboració.
3.2.2. La subcontractació amb un tercer de la realització del tractament de les dades de
caràcter personal es podrà realitzar sempre que es compleixin el següents requisits:
 El tractament de dades de caràcter personal per part del subencarregat, en l’àmbit de
la plataforma XALOC, quedarà sotmès a les instruccions de la Diputació de
Barcelona, que en nom del responsable del fitxer exercirà de directora del projecte.
 La Diputació comunicarà al responsable del fitxer, l’entitat o empresa que actuarà com
a subencarregada, així com també li comunicarà els següents aspectes: percentatge
de tasques subencarregades respecte de l’objecte principal del conveni, identitat del
subencarregat i acreditació de la seva aptitud per a l’execució del encàrrec.
El contracte entre la Diputació, encarregada del tractament, i el subencarregat es
formalitzarà complint amb les condicions establertes a l’art. 12 de la LOPD i al RDLOPD.
Quart. Drets de propietat intel·lectual
L’................................., ha de reconèixer i fer constar que la Diputació de Barcelona té en
exclusiva els drets de propietat intel·lectual de la PTX, quan en faci qualsevol ús amb
projecció externa. A aquest efecte no podrà modificar, alterar, ni efectuar qualsevol altra
transformació sense l’autorització expressa per escrit de l’òrgan competent de la Diputació
de Barcelona.
Cinquè. Vigència i causes d’extinció
5.1. El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent
indefinidament, sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna de les
causes següents:
a) Per mutu acord d’ambdues parts.
b) Per incompliment d’alguna de les seves clàusules.
c) Per denúncia d’alguna de les parts.
d) Per revocació per part de la Diputació, en el cas que no hagi activitat o aquesta no
compleixi els mínims requerits d’acord amb l’establert al Pacte 2.1.1.b.
e) La resta que legalment procedeixin.
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La part que pretengui resoldre el present conveni sobre la base d’un incompliment, haurà de
posar-ho en coneixement de l’altra part per escrit en el termini d’un mes indicant la causa de
la resolució.
5.2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest conveni les actualitzacions
que, diferents de les previstes i en compliment de la normativa aplicable, hagin de dur a
terme la Diputació i/o .....................................................en compliment de la normativa
aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan substancials que exigissin la
formalització d’un nou conveni.
Sisè. Interpretació del conveni i marc normatiu
6.1. En el supòsit que sorgeixin discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, la
Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les seves clàusules.
6.2. El present conveni té caràcter administratiu, obliga a les entitats intervinents des de la
seva signatura sense suposar en cap cas la renúncia a les competències pròpies de
cadascuna d’elles.
I en tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que disposa la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local, el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 12 de juny, el Reial
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de la
Propietat Intel·lectual, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen.”

Segon. APROVAR l’Annex referent al model de comunicació d’encàrrec del tractament
de dades.
36. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa
XALOC) i del model d’adhesió.- 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, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació prioritaris, en
matèria de polítiques locals de mercat de treball, potenciar la qualitat, l’impacte i
l’eficiència del sistema públic local d’ocupació a través de la Xarxa de Serveis Locals
d’Ocupació (en endavant, Xarxa XALOC) i promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema a
les necessitats territorials i a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica.
Per donar coherència i encaix als objectius polítics corporatius i als objectius principals
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, el Servei
de Mercat de Treball ordena els recursos econòmics, tècnics i de gestió disponibles en
l’àmbit del mercat de treball, fonamentant la seva actuació en la concertació i el treball
en xarxa.
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Les línies d’actuació del Servei de Mercat de Treball troben emparament competencial,
entre d’altres, a l’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix la competència de les entitats locals
per al foment de l’ocupació, i en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que possibilita
als ens locals la promoció i satisfacció dels interessos del seu àmbit territorial i, més
específicament, l’exercici d’activitats complementàries en el camp de l’ocupació i la
lluita contra l’atur.
Així mateix la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, reconeix en els seus articles 1.g) i 14.a) el
paper de les administracions locals i les considera entitats integrants del sistema
d’ocupació de Catalunya.
L’atur és el problema econòmic i social que més preocupa a la ciutadania tal i com
s’observa als successius baròmetres elaborats pel Centre d’Investigacions
Sociològiques. A més, l’escala local és la primera receptora de la problemàtica
associada a la desocupació i a les crisis econòmiques, i, en conseqüència, les
administracions locals, per la seva proximitat, es veuen obligades a donar una
resposta.
Des de fa més de dues dècades, els governs locals de la demarcació de Barcelona
han assumit la funció de promoure i gestionar les polítiques locals de mercat de treball
i han optat per oferir serveis públics locals d’ocupació segons les necessitats de cada
territori, amb criteris de proximitat i universalitat, malgrat no comptar amb un marc
competencial que reforci el paper de les administracions locals en aquest àmbit, i
disposar de recursos econòmics escassos per fer front a les necessitats.
El desencaix entre oferta i demanda de treball, provocat per les asimetries i
ineficiències del mercat laboral, ha comportat una proliferació gradual d’estructures
locals, els Serveis Locals d’Ocupació (SLO), que han anat creant-se a nivell local per
fer front a les necessitats i demandes de les persones i de les empreses en l’àmbit del
mercat de treball.
Els SLO en el marc de la Xarxa XALOC, han esdevingut autèntics referents locals de
les polítiques de foment de l’ocupació i millora de la competitivitat de les empreses,
formant part d’un sistema públic local d’ocupació que promou el desenvolupament
econòmic local.
La Xarxa XALOC és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia,
formada per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’un
SLO i que s’hi adhereixin mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona.
La Xarxa XALOC té com a missió consolidar un model àgil i competitiu del mercat de
treball en l'àmbit municipal i aconseguir una major eficàcia i eficiència de les accions
locals en matèria d'ocupació a la província de Barcelona, mitjançant el treball conjunt,
l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre els membres de la Xarxa.
A data d’avui, existeixen gairebé 180 SLO, la majoria dels quals porten més de 20
anys treballant en l’àmbit de l’ocupació. Amb un fort arrelament territorial, les seves
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actuacions tenen impacte en el 90% del territori de la demarcació i cobreixen el 96%
de la seva població potencialment activa. Pel seu dinamisme i proximitat, es configuren
com a veritables referents en front la ciutadania; aproximadament el 65% de la
població aturada es troba inscrita a un SLO.
L’evolució de les polítiques de mercat de treball promogudes pels ens locals a la
demarcació de Barcelona i la necessitat de seguir reforçant el treball en xarxa i els
mecanismes de cooperació, requereix dotar a la Xarxa XALOC d’un instrument jurídic
que reguli la seva configuració i funcionament.
Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis que regiran la
Xarxa XALOC, i serà instrument de referència per tal de regular les relacions entre la
Diputació de Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin.
Els principis i fonaments de la Xarxa són:
- La proximitat i l’accés universal als SLO.
- El tractament i l’assistència personalitzada per part de professionals experts
en la matèria.
- El treball coordinat de la demanda i l’oferta de treball amb una metodologia
homogènia i compartida.
- El treball en xarxa, el qual potencia la transferència de coneixement i
d’informació entre els seus membres, fet que genera un efecte multiplicador
en les actuacions que es desenvolupen i maximitzen les economies d’escala.
- La utilització de sistemes d’informació compartits per augmentar l’eficiència i
l’impacte de les actuacions i, en particular, per augmentar les possibilitats
d’inserció laboral de les persones usuàries.
- La flexibilitat i l’adaptació a les necessitats i particularitats territorials.
- El treball sota els criteris d’eficiència, equitat, qualitat, innovació, millora
contínua i avaluació.
- La prestació d’un servei sostenible i continuat en el temps que contribueixi a
l’enfortiment del sistema públic local d’ocupació.
En el marc de la Xarxa XALOC, els convenis de col·laboració per a la posada a
disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC, tenen caràcter de
normativa específica per a aquelles entitats locals adherides a la Xarxa que hagin
formalitzat el citat conveni amb la Diputació de Barcelona.
A més de la normativa específica esmentada, la Xarxa XALOC es regirà per aquest
Protocol, així com per la legislació de règim local i, particularment, per les disposicions
següents:
-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 12 de juny.
El Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.
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-

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.
La resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del present
Protocol.

-

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.4.b.1) del Decret de la Presidència núm. 7675/15, de 3 de setembre de
2015 (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 el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals
d’Ocupació (Xarxa XALOC), el text del qual es transcriu a continuació:
“PROTOCOL GENERAL PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS
D’OCUPACIÓ (XARXA XALOC)
 PREÀMBUL
 CLÀUSULES:
-

Objecte i finalitat
La Xarxa XALOC
Definició d’un Servei Local d’Ocupació
Principis de la Xarxa XALOC
Destinataris. Requisits de participació
Procediment d’adhesió i formalització. Efectes
Compromisos de la Diputació de Barcelona
Compromisos dels ens locals que disposen d’un SLO
La Plataforma Telemàtica XALOC
Pèrdua de la condició de membre
Instruments de direcció i seguiment
Publicitat
Protecció de dades de caràcter personal
Propietat intel·lectual
Vigència i causes d’extinció
Modificació
Abast
Règim jurídic i jurisdicció competent

PREÀMBUL
La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació prioritaris, en matèria de
polítiques locals de mercat de treball, potenciar la qualitat, l’impacte i l’eficiència del sistema
públic local d’ocupació a través de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (en endavant,
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Xarxa XALOC) i promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema a les necessitats territorials i a
l’evolució de la conjuntura socioeconòmica.
Per donar coherència i encaix als objectius polítics corporatius i als objectius principals de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, el Servei de
Mercat de Treball ordena els recursos econòmics, tècnics i de gestió disponibles en l’àmbit
del mercat de treball, fonamentant la seva actuació en la concertació i el treball en xarxa.
Les línies d’actuació del Servei de Mercat de Treball troben emparament competencial,
entre d’altres, a l’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix la competència de les entitats locals per al
foment de l’ocupació, i en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que possibilita als ens locals la
promoció i satisfacció dels interessos del seu àmbit territorial i, més específicament,
l’exercici d’activitats complementàries en el camp de l’ocupació i la lluita contra l’atur.
Així mateix la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, reconeix en els seus articles 1.g) i 14.a) el paper de les
administracions locals i les considera entitats integrants del sistema d’ocupació de
Catalunya.
L’atur és el problema econòmic i social que més preocupa a la ciutadania tal i com s’observa
als successius baròmetres elaborats pel Centre d’Investigacions Sociològiques. A més,
l’escala local és la primera receptora de la problemàtica associada a la desocupació i a les
crisis econòmiques, i, en conseqüència, les administracions locals, per la seva proximitat, es
veuen obligades a donar una resposta.
Des de fa més de dues dècades, els governs locals de la demarcació de Barcelona han
assumit la funció de promoure i gestionar les polítiques locals de mercat de treball i han
optat per oferir serveis públics locals d’ocupació segons les necessitats de cada territori amb
criteris de proximitat i universalitat, malgrat no comptar amb un marc competencial que
reforci el paper de les administracions locals en aquest àmbit, i disposar de recursos
econòmics escassos per fer front a les necessitats.
A l’inici de la dècada dels 90 la Diputació de Barcelona va impulsar i liderar el naixement de
la Xarxa XALOC, en un moment on la taxa d’atur de la província se situava prop del 24% i el
món local començava a articular actuacions públiques en matèria d’ocupació per donar
resposta a les necessitats de la ciutadania i contribuir a reduir l’atur.
Posteriorment, la dimensió local de les dinàmiques conjunturals del mercat de treball han
comportat una major complexitat i sofisticació en el disseny i implementació d’actuacions de
foment de l’ocupació que han anat desenvolupant-se des de les instàncies locals.
El desencaix entre oferta i demanda de treball, provocat per les asimetries i ineficiències del
mercat laboral, ha comportat una proliferació gradual d’estructures locals, els Serveis Locals
d’Ocupació (SLO), que han anat creant-se a nivell local per fer front a les necessitats i
demandes de les persones i de les empreses en l’àmbit de mercat de treball.
Els SLO en el marc de la Xarxa XALOC, han esdevingut autèntics referents locals de les
polítiques de foment de l’ocupació i millora de la competitivitat de les empreses, formant part
d’un sistema públic local d’ocupació que promou el desenvolupament econòmic local.
La Xarxa XALOC és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada
per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’un SLO i que s’hi
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adhereixin mitjançant aquest protocol i per la Diputació de Barcelona. La Xarxa XALOC té
com a missió consolidar un model àgil i competitiu del mercat de treball en l'àmbit municipal i
aconseguir una major eficàcia i eficiència de les accions locals en matèria d'ocupació a la
província de Barcelona, mitjançant el treball conjunt, l'intercanvi d'experiències i la
col·laboració entre els membres de la Xarxa.
A data d’avui, existeixen gairebé 180 SLO, la majoria dels quals porten més de 20 anys
treballant en l’àmbit de l’ocupació. Amb un fort arrelament territorial, les seves actuacions
tenen impacte en el 90% del territori de la demarcació i cobreixen el 96% de la seva
població potencialment activa. Pel seu dinamisme i proximitat, es configuren com a
veritables referents en front la ciutadania; aproximadament el 65% de la població aturada es
troba inscrita a un SLO.
L’evolució de les polítiques de mercat de treball promogudes pels ens locals a la demarcació
de Barcelona i la necessitat de seguir reforçant el treball en xarxa i els mecanismes de
cooperació, requereix dotar a la Xarxa XALOC d’un instrument jurídic que reguli la seva
configuració i funcionament.
Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis que regiran la Xarxa
XALOC, i serà instrument de referència per tal de regular les relacions entre la Diputació de
Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin.
CLÀUSULES:
-

Objecte i finalitat

o Aquest Protocol té per objecte formalitzar la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa
XALOC) i la relació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que disposen d’un
Servei Local d’Ocupació (SLO) i compleixin amb els requisits de participació.
o La finalitat del Protocol és establir el marc general de la Xarxa XALOC per contribuir a
aconseguir una major eficàcia de les accions locals en matèria d’ocupació, prestar un
servei de més qualitat, evitar duplicitats i sumar esforços mitjançant la concertació, la
millora de les competències professionals, l’intercanvi d’experiències, l’optimització dels
recursos, la capacitat de resposta, la flexibilitat i la transversalitat.
-

La Xarxa XALOC

o La Xarxa XALOC és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia,
formada per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’un
SLO i que s’hi adhereixen mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona.
o La Xarxa XALOC té com a objectiu maximitzar la qualitat dels serveis que presten els
SLO, tant a la ciutadania com a les empreses, i optimitzar l’eficiència i l’impacte dels seus
resultats, a partir del treball en Xarxa i la generació d’economies d’escala.
o Aquesta Xarxa es configura com un mecanisme per aglutinar i formar enllaços
estratègics entre les diferents entitats locals que treballen en l’àmbit de les polítiques
locals de mercat de treball, així com per dissenyar i compartir eines que plantegin
respostes de qualitat, adaptades a les particularitats i a les estratègies territorials i de les
entitats locals perquè les persones i les empreses disposin d’uns serveis que els ajudin a
fer front a les seves necessitats.
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-

Definició d’un Servei Local d’Ocupació

Els SLO són dispositius adscrits majoritàriament a les Regidories de Promoció Econòmica i
Ocupació de les entitats locals que presten serveis d’intermediació laboral de forma
continuada i en consonància amb la dimensió poblacional dels territoris i amb les seves
especificitats. Es tracta d’actuacions que incideixen de manera directa en la demanda i en
l’oferta de treball del mercat laboral local, amb l’objectiu d’aconseguir el seu apropament i,
posteriorment el seu casament. Els SLO tenen com a missió incidir en el mercat de treball a
través del desenvolupament d’accions complementàries i coordinades que incorporin les
característiques i necessitats de les persones, les de les empreses i de l’entorn territorial on
s’hi troben ubicades, a fi d’assolir els millors nivells d’ocupació, tant a nivell quantitatiu com
qualitatiu. Fonamentalment, aquestes actuacions se centren en:
a. Millorar l’ocupabilitat de les persones per incrementar les seves possibilitats de trobar
feina.
b. Promoure la qualificació professional de les persones tot adaptant-la a les necessitats
del teixit empresarial.
c. Establir vincles de col·laboració amb les empreses per detectar les seves necessitats
de personal i oferir-los mà d’obra qualificada per cobrir les seves vacants.
-

Principis de la Xarxa XALOC

Els principis i fonaments de la Xarxa són:
-

La proximitat i l’accés universal als SLO.
El tractament i l’assistència personalitzada per part de professionals experts en la
matèria.
El treball coordinat de la demanda i l’oferta de treball amb una metodologia
homogènia i compartida.
El treball en xarxa, el qual potencia la transferència de coneixement i d’informació
entre els seus membres, fet que genera un efecte multiplicador en les actuacions que
es desenvolupen i maximitzen les economies d’escala.
La utilització de sistemes d’informació compartits per augmentar l’eficiència i l’impacte
de les actuacions i, en particular, per augmentar les possibilitats d’inserció laboral de
les persones usuàries.
La flexibilitat i l’adaptació a les necessitats i particularitats territorials.
El treball sota els criteris d’eficiència, equitat, qualitat, innovació, millora contínua i
avaluació.
La prestació d’un servei sostenible i continuat en el temps que contribueixi a
l’enfortiment del sistema públic local d’ocupació.
Destinataris. Requisits de participació

o Són destinataris del Protocol d’adhesió a la Xarxa XALOC els ajuntaments de municipis
de fins a 300.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, agències pel
desenvolupament local, entitats municipals descentralitzades i comunitats de municipis
de la demarcació de Barcelona, que estiguin adherides a la Xarxa de Governs Locals de
la Diputació de Barcelona.
o Per ser membre de la Xarxa XALOC, les entitats locals han de disposar d’un SLO, que
presti serveis d’atenció a les persones i a les empreses, de forma continuada, per
treballar la intermediació laboral.
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-

Procediment d’adhesió i formalització. Efectes

o Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa XALOC hauran d’aprovar, per part de
l’òrgan competent que correspongui, la sol·licitud d’adhesió, en els termes establerts en
el model que s’aprova juntament amb aquest Protocol, i trametre-la a la Diputació de
Barcelona.
o La Diputació de Barcelona, en el cas que l’ens local sol·licitant no compleixi les
condicions per ser membre de la Xarxa XALOC, podrà denegar la seva sol·licitud i
adhesió a l’esmentada Xarxa.
o La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions definides en el
present Protocol, així com el compromís d’assumir les obligacions estipulades en aquest.
-

Compromisos de la Diputació de Barcelona

El paper de la Diputació de Barcelona consisteix en posar a disposició dels SLO un conjunt
d’eines, productes i accions de suport perquè aquests puguin fer front a les demandes de la
ciutadania en matèria d’ocupació i del teixit productiu (empreses que cerquen els millors
perfils per cobrir les seves vacants i/o nous llocs de treball) millorant l’eficiència en la gestió i
en l’aplicació de polítiques de mercat de treball.
La Diputació de Barcelona, en el marc de la Xarxa XALOC i en funció de les seves
disponibilitats pressupostàries i tècniques, facilita als membres de la Xarxa, suport econòmic
i assistència tècnica especialitzada per potenciar la qualitat, l’impacte i l’eficiència dels SLO
de la demarcació de Barcelona. En concret, actuacions destinades a:
o

Facilitar la presa de decisions operatives i estratègiques en l’àmbit del mercat de treball
local.

o

Millorar l’eficiència organitzativa i de la gestió de l'activitat, així com de promoció de la
qualitat en la prestació de serveis.

o

Garantir la continuïtat en la prestació del servei, a través d’una aportació econòmica als
diferents ens locals que configuren la Xarxa, mitjançant les convocatòries de subvenció
que aprovi.

o

Actualitzar les competències professionals del personal tècnic i directiu.

o

Enfortir els vincles entre els membres de la Xarxa, promovent espais de debat i
d’intercanvi d’experiències, així com la transferibilitat de coneixement.

o

Promoure la recerca per a l’avaluació, la millora contínua i la implementació
d’estratègies innovadores de foment de l’ocupació.

o

Proporcionar sistemes d’informació i eines de gestió, desenvolupant i implementant
models i protocols per afavorir una gestió integral de la Xarxa.

o

Dissenyar i impulsar proves pilot i projectes per promoure l’adaptabilitat dels SLO a les
necessitats territorials, a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica i a les prioritats de
la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les polítiques de mercat de treball.
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Oferir assistència tècnica especialitzada, donant suport als ens locals en els àmbits
propis de la seva activitat en matèria de les polítiques locals de mercat de treball:
metodologia, consultoria estratègica, etc.
Realitzar activitats de difusió, portant a terme actes, jornades i publicant documents per
donar publicitat i transferir coneixement de les actuacions i eines metodològiques
desenvolupades per la Xarxa.

o

o

-

Compromisos dels ens locals que disposen d’un SLO

o

Prestar un servei continuat que proporcioni atenció a les persones per trobar un lloc de
treball i a les empreses que cerquen cobrir els seus llocs de treball (vacants o nous)
amb els millors perfils professionals.

o

Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa XALOC i participar a les activitats que
impulsi aquesta Xarxa.

o

Designar una persona com a referent tècnic de l’ens dins la Xarxa, que actuarà com a
interlocutora amb la Diputació de Barcelona, així com notificar els canvis que es puguin
produir.

o

Assistir a les activitats formatives organitzades per la Diputació i als grups de treball
que es configurin en el marc de la Xarxa XALOC.

o

Complir amb les decisions que, en el seu cas, adoptin els instruments de direcció i
seguiment dels quals es doti la Xarxa, d’acord amb l’establert a la clàusula 11, així com
participar en el desenvolupament de les activitats i en les reunions organitzades per la
Xarxa.

o

Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació relacionada amb les actuacions del
SLO que, en el seu cas, s’acordi en el marc de la Xarxa XALOC.

o

Autoritzar a la Diputació de Barcelona la utilització i difusió de la informació i de les
dades publicades a les memòries, estudis i/o altres treballs derivats de l’actuació del
SLO.

o

Comunicar a la Diputació de Barcelona l’àmbit territorial d’actuació del SLO, així com
les modificacions que es puguin produir al respecte.

o

Fer publicitat de la Xarxa XALOC, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula dotzena.

-

La Plataforma Telemàtica XALOC
La Plataforma Telemàtica XALOC és una eina integral per a la intermediació laboral
en constant procés de millora i d’ampliació de funcionalitats, que la Diputació de
Barcelona posa a disposició dels ens locals que formin part d’aquest Protocol.

o

Aquesta eina està formada per:
-

L’Aplicació Metodològica XALOC, que permet la gestió de la demanda i l’oferta
d’ocupació de forma integrada de les entitats adherides a la Xarxa. Està dissenyada
per possibilitar la planificació, seguiment i avaluació de les actuacions realitzades i per
a la presa de decisions operatives i estratègiques dels ens locals que l’utilitzen.
S’ofereix, a més, assistència tècnica, recursos metodològics, documentació, espais
d’intercanvi d’informació o de recursos, informacions d’actualitat relacionades amb els
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àmbits de la intermediació, i es permet l’accés a estadístiques d’activitat i indicadors a
escala provincial. I el més important, una base de dades unificada d’ofertes de treball
de la província de Barcelona, l’accés a la qual només es permès als equips dels SLO.
-

Pàgina web d’ofertes de treball dels SLO, d’accés universal, que mostra les ofertes de
treball que disposen els SLO. Aquesta pàgina permet a l’usuari cercar per diferents
vies el tipus d’oferta que més s’adiu amb els seus interessos, consultar les seves
característiques i, si escau, inscriure’s-hi (a una o més) i realitzar un seguiment de
l’autocandidatura/es presentada/es.
Els ens locals interessats en disposar d’aquesta eina han de formalitzar un conveni
específic per a l’ús de la Plataforma Telemàtica XALOC.

o
-

Pèrdua de la condició de membre

La condició de membre es perdrà:
-

Per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l’adopció de la corresponent resolució de
l’òrgan competent, que haurà de notificar degudament a la Diputació de Barcelona.

-

Per incompliment de les obligacions establertes en la clàusula vuitena, previ acord
adoptat per la Diputació de Barcelona, degudament notificat.

-

A criteri de la Diputació de Barcelona, per haver cessat les condicions per les quals
podia ser membre de la Xarxa.

-

Instruments de direcció i seguiment
La Xarxa XALOC es podrà dotar, a proposta de la Diputació de Barcelona,
d’instruments de direcció i seguiment que assumeixin entre d’altres les següents
funcions:

o

o

-

Fer el seguiment i analitzar l’activitat de la Xarxa i promoure les actuacions que es
considerin oportunes.
Vetllar per la correcta execució i desenvolupament de les actuacions de la Xarxa.
Impulsar grups de treball i iniciatives de membres de la Xarxa per a desenvolupar de
forma voluntària i conjunta accions específiques.
Qualsevol altra funció anàloga que s’acordi.
La proposta d’instruments de la Xarxa XALOC que, en el seu cas, elabori la Diputació
de Barcelona entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada i notificada a totes les
entitats adherides.
Publicitat

Les entitats adherides han de fer constar de forma visible la participació de la Diputació de
Barcelona mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge
corporativa de la Xarxa XALOC, en totes les activitats, campanyes de publicitat i en tot el
material (gràfic, electrònic i/o audiovisual) d’informació, divulgació, comunicació i suport dels
SLO, a les quals tinguin accés, entre d’altres, les persones i les empreses usuàries.
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-

Protecció de dades de caràcter personal

o

Els ens locals adherits i la Diputació de Barcelona, s’obliguen a complir amb les
obligacions que fixa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades.

o

Els ens locals adherits que hagin conveniat amb la Diputació de Barcelona per a la
posada a disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC, a més, els serà
d’aplicació les obligacions establertes en dit conveni relatives a la protecció de dades
de caràcter personal.

-

Propietat intel·lectual
La Diputació de Barcelona, d’acord amb la normativa vigent en la matèria, adquireix
amb caràcter exclusiu l’exercici dels drets d’explotació de l’objecte d’aquest protocol,
especialment:

o

-

Aquells continguts que desenvolupi i elabori en el marc de la Xarxa XALOC, ja siguin
materials metodològics, eines de gestió, materials de difusió o altres que es consideri
oportuns per a un correcte i òptim funcionament dels SLO.

-

Qualsevol dels productes confeccionats com a conseqüència de les trobades
d’intercanvis d’experiències i reunions de grups de treball relacionats amb l’activitat i
funcionament dels SLO.
La Diputació de Barcelona podrà cedir els seus drets d’explotació quan expressament
així ho autoritzi i sempre prèvia sol·licitud del SLO interessat.

o
-

Vigència i causes d’extinció

o

El present Protocol entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí de la Província de
Barcelona i amb la incorporació mitjançant l'adhesió dels ens locals que ho sol·licitin
una vegada que la Diputació de Barcelona hagi verificat el compliment dels requisits
de la clàusula cinquena i n’aprovi l’adhesió.

o

La Xarxa XALOC té durada indefinida, determinada pel compliment de les finalitats
recollides en aquest Protocol i sens perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir
els productes o actuacions de desplegament que ofereix la Diputació de Barcelona,
podent extingir-se en qualsevol moment per alguna de les causes següents:

o
o

-

Per acord dels òrgans competents dels ens membres de la Xarxa.

-

Per impossibilitat legal o material per realitzar els seus objectius.

-

Per qualsevol altra circumstància legal.
L’acord d’extinció del Protocol s’haurà de notificar a tots els membres de la Xarxa.
Modificació
La Diputació de Barcelona podrà modificar el present Protocol i/o actualitzar-lo per
adaptar-lo a les necessitats canviants del moment. Només tindran naturalesa de
modificació els canvis de caràcter essencial.
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o

-

Serà la Diputació de Barcelona a qui li correspondrà aprovar les modificacions del
present Protocol que seran comunicades als ens locals. En el cas de que es tracti de
modificacions essencials, els ens locals adherits les hauran de ratificar expressament
i notificar-les degudament a la Diputació de Barcelona.
Abast

o

L’abast de les previsions contingudes en el present Protocol serà en cada cas el que
es desprengui dels termes i de les condicions que resultin dels convenis o dels actes
específics que se subscriguin o que despleguin les previsions del Protocol.

o

Els compromisos derivats del desplegament d’aquest Protocol no suposen cap
limitació de la capacitat o de les competències de les parts concertants i s’estableixen
sens perjudici d’altres relacions convencionals formalitzades, quan s’escaigui, al
marge d’aquest instrument.

-

Règim jurídic i jurisdicció competent

o

La Xarxa XALOC es regirà per aquest Protocol, així com per la legislació de règim
local, i particularment per la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 12 de juny, el Reial decret legislatiu 1/1996,
de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema
d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del present Protocol.

o

En el marc de la Xarxa XALOC, els convenis de col·laboració per a la posada a
disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC, tenen caràcter de
normativa específica per a aquelles entitats locals adherides a la Xarxa que hagin
formalitzat el citat conveni amb la Diputació de Barcelona.

o

Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest Protocol, les parts
se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

Segon. APROVAR l’Annex corresponent al model d’adhesió a la Xarxa de Serveis
Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC).
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar
inicialment les subvencions concedides a diverses entitats segons Bases
específiques en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de
foment i difusió de la cultura popular i tradicional, per a l’any 2014, dins de la
demarcació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
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vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
aprova el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
Fets
1.

En data 27 de febrer de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar les Bases reguladores i convocatòria oberta per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals de
foment i difusió de la cultura popular i tradicional, per a l’any 2014, dins de la
demarcació de Barcelona, publicades en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB)
número 022014005885, de 10 de març de 2014, d’acord amb l'Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen,
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada en
el BOPB número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009, la qual presenta el
contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei general de subvencions.

2.

De conformitat amb l’apartat 13 de les esmentades Bases, i d’acord amb l’article
63.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, es va constituir un
òrgan col·legiat integrat pel diputat adjunt a la Presidència i delegat de Cultura, un
representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona, la coordinadora en
matèria de Cultura, la gerent de Serveis de Cultura i un representant de la
Gerència de Serveis de Cultura, per formular la corresponent proposta de
resolució de la convocatòria 05843/14, un cop valorades les sol·licituds aplicant
els criteris previstos en les Bases.

3.

En data 10 de juliol de 2014, la Junta de Govern d’aquesta corporació va aprovar
el dictamen d’atorgament de subvencions per a projectes culturals de foment i
difusió de la cultura popular i tradicional, per a l’any 2014, dins de la demarcació
de Barcelona (AJG 340/2014).

4.

En l’Acta annexada al referit dictamen figurava l’atorgament, entre d’altres, de les
subvencions següents:
Núm. Operació
comptable

NIF

Entitat

Punts

Concedit
2014

30è Aniversari de
la Coordinadora de
Geganters de
Barcelona (1a part)
potenciar el fet
geganter a
Barcelona com a
capital de
Catalunya

28

2.355

4a Diada Castellera
de Sant Jordi

24

2000

Penjases i 15 Anys
Gegants Nous

22

1.850

Projecte

Coordinadora de
Geganters de
1403002506/25 G58336124 Barcelona
Colla Jove
Xiquets de
1403002506/70 G65328825 Vilafranca
Colla de
Geganters de
1403002506/115 V62888086 Vilassar de Dalt
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Núm. Operació
comptable

NIF

Entitat

Projecte

Recreació Batalla
ARH La Coronela de Santa Clara
1403002506/157 G65511370 de Barcelona
1714
As. Cult. Ball de
Diables de Caldes
1403002506/193 G65311615 de Montbui
Escaldàrium
Diada del 17è
Colla dels
Aniversari dels
Bastoners de
Bastoners de
1403002506/195 G61646105 Sabadell
Sabadell
Trobada Anual
Gegants de
Gegantera
1403002532/24 G66074980 Martorelles
Martorelles
Casa València
1403002532/62 G58304999 Gavà
Festes Falleres
Xuntaza de
Catalunya.
Xuntanza
d’Associacions
I Concurs Nacional
Culturals
de Músiques i Balls
Galegues de
Tradicionals de
1403002532/78 G66248659 Catalunya
Catalunya
Societat Cultural i
Recreativa La
Barretina
Jornades d’oci
1403002532/87 G08343774 Vermella
tradicional
A.A. Romero
Aniversari de
1403002532/101 G63454078 Marismeño
l’Entitat
C.C. Casa de
1403002532/151 G58705724 Andalucía d’Anoia Aniversari Entitat
Dansa Tradicional
Esbart Rosa dels de l’Esbart –
1403002532/157 G60658044 Vents
Reposició material
Coordinadora
Trabucaires de
1403002532/163 G63472732 Catalunya
Trabucs i trabucs
Aniversari de
CCR Castilla – La l’Entitat –
Mancha de
Celebració Dia de
Cornellà de
Castilla – La
1403002532/170 G61786661 Llobregat
Mancha

Punts

Concedit
2014

19

1.598

17

1.430

17

900

16

150

14

1.177

13

1.093

12

1.009

12

1.009

9

757

8

673

8

673

7

500

5.

El punt 20.1 de les Bases reguladores, establia que “Les subvencions atorgades
hauran de justificar-se després d’acabada l’activitat i com a data límit el dia 28 de
febrer de 2015 “.

6.

El punt 21 de les Bases reguladores, establia el següent:
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“ 1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils,
a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho
es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons
correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària
per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies
hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no
fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.”
7.

Malgrat els requeriments adreçats a les entitats esmentades anteriorment,
aquestes no han presentat la documentació justificativa o, havent estat aportada,
presenta defectes que no han estat esmenats.

Fonaments de dret
1.

L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 23 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona, regulen la justificació de les
subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la forma de justificació, el
contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada justificació de la
subvenció.

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. 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
en el BOPB de 17 de setembre de 2015).

En conseqüència, la Gerència de Serveis de Cultura l’eleva a la Junta de Govern, a la
qual es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. REVOCAR inicialment les subvencions següents atorgades per a projectes
culturals de foment i difusió de la cultura popular i tradicional, per a l’any 2014, dins de
la demarcació de Barcelona (AJG 340/2014), segons les Bases específiques en règim
de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta corporació,
en data 27 de febrer de 2014, ja que, malgrat els requeriments efectuats, les entitats
beneficiàries no han presentat la documentació justificativa especificada a les Bases
reguladores o, havent estat aportada, presenta defectes que no han estat esmenats:
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Nom entitat

NIF

Import

Op. Comptable

Coordinadora de Geganters
de Barcelona

G58336124

2.355 €

1403002506/25

Colla Jove Xiquets
de Vilafranca

G65328825

2.000 €

1403002506/70

Colla de Geganters
de Vilassar de Dalt

V62888086

1.850 €

1403002506/115

ARH La Coronela de Barcelona

G65511370

1.598 €

1403002506/157

As. Cult. Ball de Diables
de Caldes de Montbui

G65311615

1.430 €

1403002506/193

Colla dels Bastoners
de Sabadell

G61646105

900 €

1403002506/195

Gegants de Martorelles

G66074980

150 €

1403002532/24

Casa València Gavà

G58304999

1.177 €

1403002532/62

Xuntaza de Catalunya.
Xuntanza d’Associacions
Culturals Galegues de Catalunya

G66248659

1.093 €

1403002532/78

Societat Cultural i Recreativa
La Barretina Vermella

G08343774

1.009 €

1403002532/87

A.A. Romero Marismeño

G63454078

1.009 €

1403002532/101

C.C. Casa de Andalucía d’Anoia

G58705724

757 €

1403002532/151

Esbart Rosa dels Vents

G60658044

673 €

1403002532/157

Coordinadora Trabucaires
de Catalunya

G63472732

673 €

1403002532/163

CCR Castilla – La Mancha
de Cornellà de Llobregat

G61786661

500 €

1403002532/170

Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies als interessats per a que presentin
les al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense
presentar-les la revocació inicial passarà a definitiva.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució als interessats per al seu coneixement i als
efectes escaients.
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Gerència de Serveis d’Educació
38. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
rectificació d’error material, acceptar la justificació i deixar sense efecte l’acord
de revocació de l’ajut a Cabrera de Mar, derivat dels ajuts consistents en fons de
prestació “suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el
marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.- 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 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
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. L’àmbit
“Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals” inclou les actuacions en
matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i desenvolupament dels
serveis públics locals, d’acord amb les competències establertes en l’art. 91.2.a) del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de concertació,
d’acord amb la clàusula 6 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en
transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de
gestió.
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2014, va
aprovar el dictamen (núm. 150/14) que proposa, per delegació de la Presidència,
l’aprovació de la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Suport
al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria
2014 del Pla de concertació Xarxa Governs Locals, amb una aportació econòmica de
la Diputació d’un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00 €).
L’acord Tercer.3 del citat dictamen estableix com a data límit per a la presentació de la
justificació de despeses el 31 de març de 2015. Un cop passat aquest termini, es va
donar un termini d’audiència, fins el 29 de maig, als ajuntaments que no havien
justificat una part o la totalitat de l’ajut.
Posteriorment, la Junta de Govern, en data 23 de setembre de 2015, aprovà el
dictamen (núm. 517/15) de liquidació i tancament de l’ajut, del qual l’acord Segon
accepta les renúncies tàcites de diversos municipis.
Notificats els ens locals interessats, l’Ajuntament de Cabrera de Mar contactà amb la
Gerència de Serveis d’Educació comunicant la seva disconformitat amb l’esmentada
resolució tot indicant que en data 29 de maig havia presentat una nova justificació de
l’import pendent de justificar; en realitat, un certificat sense el model de formulari
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pertinent, que des de la Gerència no es va considerar com a complement adequat de
la justificació.
Revisada novament la documentació en el seu moment presentada, aquesta Gerència
considera que la justificació és susceptible de ser validada en tant que el fons de la
qüestió i els arguments aportats, així com el termini inicial de presentació, són
correctes, malgrat la forma no fos l’adequada. En aquest sentit, i per mitjà d’aquest
acte, es considera adient procedir a la revisió de la revocació efectuada a Cabrera de
Mar, tot reconeixent l’error material produït en la comprovació de la justificació.
Vist l’apartat setè.I.5.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).
De conformitat amb la motivació i fonamentació anteriorment exposada, el
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, per
delegació de la Presidència, eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per
tal que, si ho estima oportú, s’adoptin els següents:
ACORDS
Primer.- RECTIFICAR l’error material de l’acord segon del dictamen núm. 517/15 de
data 23 de setembre de 2015, en el sentit d’excloure la renúncia tàcita de l’Ajuntament
de Cabrera de Mar del quadre d’ajuntaments que van renunciar a l’ajut consistent en
fons de prestació “suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, i
que tot seguit s’especifica:

Municipi

NIF

Codi Xarxa

Renúncia

Tipus
renúncia

[...]
Cabrera de
Mar
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Reduccions AD
Núm.
Import
Operació
[...]
[...]

3.545,50 €

Tàcita

2.710,00 € 1503901677

[...]

[...]

P0802900A 14/Y/101934
[...]

[...]

[...]

[...]

Sol·licitud
Reintegrament
[...]
835,50 €
[...]

Segon.- ACCEPTAR la justificació de l’ajut esmentat presentada per l’Ajuntament de
Cabrera de Mar i deixar sense efecte l’acord de revocació d’una part de l’ajut per
import de 3.545,50.-€ i la conseqüent sol·licitud de reintegrament de 835,50.-€ a favor
del fons provincial de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar la
convocatòria núm. 2015/7623 de la novena edició del “Premi Josep Ma. Rueda i
Palenzuela” corresponent a l’any 2015, aprovar les bases de la convocatòria i
dotació econòmica, per un import de 7.500 € (set mil cinc-cents 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:
La Diputació de Barcelona convoca la novena edició del Premi Josep Ma. Rueda i
Palenzuela, de caràcter biennal i d’àmbit territorial de Catalunya, per a premiar i
reconèixer projectes d’intervenció social.
La convocatòria d’aquest premi vol significar un record a Josep Ma. Rueda com a
persona solidària i preocupada per les desigualtats socials, i un reconeixement a la
seva tasca com a professional en els àmbits de la docència, la investigació social i el
treball comunitari.
El Premi té per objecte impulsar projectes i actuacions que fomentin processos
participatius, enforteixin el teixit social, i augmentin la capacitat organitzativa de la
comunitat. És considerat una plataforma per a fer visibles aquelles intervencions locals
que potencien vincles entre els actors socials i la comunitat, i així estendre les
pràctiques del treball comunitari des dels serveis de benestar.
El Premi Josep Ma. Rueda vol impulsar, des de l’Àrea d’Atenció a les Persones, la
innovació, la reflexió i l’avaluació al voltant del desenvolupament comunitari.
Vistes les bases adjuntes, que es proposen per a regular la convocatòria de la novena
edició del “Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela”.
La dotació econòmica total d’aquesta 9ena. edició del Premi Josep Ma. Rueda i
Palenzuela serà de 7.500 euros, atorgant-se dos premis als millors projectes
d’intervenció, amb una dotació de 5.000 euros per al primer premi i de 2.500 euros per
al segon premi.
Vistos l’apartat primer I.3.b) 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) que atribueix a la Junta de Govern l’aprovació
de les bases per a l’atorgament de premis, i 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 nomenaments 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 la convocatòria de premis.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació del Ple i la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria de la novena edició del “Premi Josep Ma Rueda i
Palenzuela” corresponent a l’any 2015 (codi convocatòria núm. 2015/7623).
Segon.- APROVAR les bases que regiran convocatòria de la novena edició del “Premi
Josep Ma. Rueda i Palenzuela”, el text íntegre de les quals es:
Bases 9ena. edició del Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela
Diputació de Barcelona - Àrea d’Atenció a les Persones
La Diputació de Barcelona convoca la novena edició del Premi Josep Ma. Rueda i
Palenzuela, de caràcter biennal i d’àmbit territorial de Catalunya, per a premiar i reconèixer
projectes d’intervenció social.
La convocatòria d’aquest premi vol significar un record a Josep Ma. Rueda com a persona
solidària i preocupada per les desigualtats socials, i un reconeixement a la seva tasca com a
professional en els àmbits de la docència, la investigació social i el treball comunitari.
El Premi té per objecte impulsar projectes i actuacions que fomentin processos participatius,
enforteixin el teixit social, i augmentin la capacitat organitzativa de la comunitat. És
considerat una plataforma per fer visibles aquelles intervencions locals que potencien
vincles entre els actors socials i la comunitat, i així estendre les pràctiques del treball
comunitari des dels serveis de benestar.
Els Premi Josep Maria Rueda vol impulsar, des de l’Àrea d’Atenció a les Persones, la
innovació, la reflexió i l’avaluació al voltant del desenvolupament comunitari.
1. OBJECTE
1.1. L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona proposa una convocatòria
oberta a persones físiques i jurídiques, individualment o en equips de treball, que presentin
un projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament.
1.2. S’atorgaran dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000
euros per al primer premi i de 2.500 euros per al segon premi.
1.3. La dotació econòmica total d’aquesta 9ena. edició del Premi Josep Ma. Rueda i
Palenzuela serà de 7.500 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostaria
G/60101/23100/481.00 del pressupost 2016 de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona.
2. REQUISITS
2.1. Només podrà presentar-se un sol treball per persona física o jurídica.
2.2. Els projectes no han d’haver estat premiats ni total ni parcialment en cap categoria, ni
publicats amb anterioritat.
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S’entendran com a projectes premiats els accèssits i les mencions encara que no hagin
comportat una aportació econòmica.
2.3. Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la
candidatura i en l’àmbit territorial de Catalunya.
2.4. Els treballs s’han de presentar escrits en català.
2.5. El personal de la Diputació de Barcelona resta exclòs de participar en aquesta
convocatòria.
2.6. Els membres que integren el Jurat actuaran de conformitat amb els principis
d'imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi ni a
través d'entitats o particulars, puguin intervenir en l'elaboració dels projectes que es
presentin.
En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà a les persones jurídiques en què
aquells o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació
legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.
3. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
3.1. El termini per a la presentació de sol·licituds de concurrència als Premis s’inicia a
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i finalitza el 15 de març de 2016.
3.2. Les candidatures es presentaran, mitjançant un model específic de sol·licitud (Annex 1),
de dilluns a divendres de 9 a 14 h, a les oficines del Registre de la Diputació de Barcelona
següents: Edifici del Rellotge, C./ Comte d’Urgell 187 08036 Barcelona; Recinte Llars
Mundet, Edifici Serradell, Pg. de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona; Edifici Londres, C./
Londres, 55 08036 Barcelona, i de dilluns a dissabte, de 9 a 14 h a Can Serra, Rbla.
Catalunya, 126, 08008 Barcelona.
3.3. En cas que la candidatura es presenti per correu certificat, al model de sol·licitud haurà
de constar el segell de correus amb la data d’enviament.
3.4. La documentació cal presentar-la en un sobre tancat. A l’exterior del sobre haurà de
figurar el nom de la/les persona/es o entitat/s autores del projecte i el títol del projecte.
3.5. El sobre contindrà la següent documentació:
o Dues còpies del projecte en paper, preferentment en un document word, tipus de
lletra Arial 11, a un espai i en format DIN-A4. L’extensió serà de màxim 25 fulls
incloent-hi obligatòriament un resum/abstract d’aproximadament 10 línies.
o Una còpia del projecte en format digital
o Model de document específic on es faci constar el nom de tots els autors/es i/o la
institució a la que pertanyen (Annex 2).
o Cas de persona física, currículum vitae del candidat/a, d’una extensió màxima de 3
pàgines.
o Cas de persona jurídica, document de presentació de l’entitat/s, d’una extensió
màxima de 3 pàgines.
3.6. Els documents específics esmentats (Annex 1 i 2) estaran disponibles al web de la
Diputació de Barcelona, com a annexes a aquesta convocatòria.
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3.7. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts o no s’hi adjunten els documents
esmentats, l’òrgan instructor requerirà l’entitat o persona/es sol·licitants perquè, en el termini
de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents corresponents, tot indicant
que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.
3.8. Es considerarà error no subsanable la no presentació del projecte dins del termini de
presentació de sol·licituds.
4. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ
4.1. La Comissió Tècnica del Premi, formada pel Cap de Servei d’Acció Social i dos
tècnics/ques del Servei, i per la Cap del Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i
Participació Ciutadana i dos tècnics/ques del Servei, faran una primera valoració dels
projectes i elevaran una proposta als membres del Jurat, d’aquells que compleixin els
requisits i la qualitat suficient per accedir als premis.
4.2. El Jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria de
vots, i proposarà l’adjudicació dels Premis en funció dels elements de valoració contemplats
en el punt 4.7. La seva decisió serà inapel·lable.
4.3. En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el vot
de qualitat de la Presidenta.
4.4. El Jurat i la Comissió Tècnica es reserven el dret de visitar els projectes d’intervenció
presentats amb l’objecte de complementar la informació necessària per emetre la resolució.
4.5. El Jurat estarà format per membres d’universitats catalanes, persones expertes,
col·legis professionals, ajuntaments de la demarcació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, representants de la Diputació de Barcelona, i entitats socials rellevants en el món
de l’acció social comunitària, i presidit per la Vice-presidenta 4a. i Presidenta delegada de
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui. La
composició nominativa d'aquest jurat s'aprovarà per l'òrgan competent i serà publicada en el
BOPB abans que finalitzi el termini per a la presentació de les candidatures.
El jurat comptarà amb la Secretària Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona que exercirà les funcions de secretaria al llarg de tot el procés.
4.6. El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
4.7. Els elements generals de valoració que es tindran en compte per als projectes
d’intervenció seran el següents:
-

Dimensió comunitària: participació i empoderament de la ciutadana, participació dels
agents socials del territori, enfortiment del teixit relacional, creació de nous recursos i
respostes per a la inclusió social des de i amb la col·lectivitat.
Qualitat del projecte: ben estructurat, amb marc teòric, objectius, metodologia,
avaluació.
Caràcter transversal: els agents implicats provinguin de diferents àmbits i sectors
(serveis socials, salut, educació, ocupació, joventut, igualtat,...) i la col·laboració
público-privada.
Complementarietat amb altres iniciatives del territori i treball en xarxa.
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-

Innovació: s’incorporin noves metodologies o propostes d’inclusió social a través de
l’acció social comunitària

4.8. Els Premis podran ser declarats deserts a criteri dels membres del Jurat.
4.9. El veredicte del Jurat es farà públic en el decurs d’un acte públic que serà comunicat a
totes les persones participants i l’atorgament dels premis es farà per resolució de la
Vicepresidenta 4a i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
L’acte públic i la resolució d’atorgament dels premis es preveu que tinguin lloc a finals de
novembre de 2016.
5. PAGAMENT I SEGUIMENT
5.1. Els Premis als projectes d’intervenció seran lliurats a les persones físiques o jurídiques
a partir de la notificació de la resolució d’atorgament dels premis.
Abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5.2. La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment del projecte d’intervenció guanyador
durant dos anys després del lliurament del Premi.
5.3 L’Organització es reserva el dret a difondre les dades de les persones que hagin rebut el
Premi.
6. OBLIGACIONS
6.1. Cas que els/les autors/es facin posteriors publicacions dels treballs escollits hauran de
fer constar en la primera pàgina el suport rebut per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona i fer referència al Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela.
6.2. D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la intervenció pertany a
l’autor, si bé aquest cedeix els drets d’explotació de la mateixa amb caràcter no exclusiu a la
Diputació de Barcelona, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva plana web a
Internet o amb altres mitjans que es considerin adients.
En el cas que la Diputació consideri d’interès la publicació o divulgació del treball en suport
paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb la persona autora del treball, en el qual
s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, la quantitat atorgada com a premi.
6.3. La persona o persones que hagin rebut el premi podran ser requerides en qualsevol
moment pels membres de la Comissió Tècnica de la Diputació de Barcelona per tal de
presentar l’evolució i/o els resultats del projecte, mitjançant una presentació oral, o bé en
suport paper o suport electrònic. Aquests resultats podran ser utilitzats per la Diputació de
Barcelona a efectes de difusió del projecte. Tanmateix tant les persones o entitats que hagin
estat premiades podran ser requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones per a fer una
presentació pública del projecte.
6.4. L’incompliment per part de les persones participants de qualsevol dels punts que es
deriven de les bases comportarà per part de la Diputació de Barcelona la cancel·lació de les
seves obligacions.
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7. Normativa aplicable
La IX edició del Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela es regirà pel que es disposa en les
presents Bases i, en allò que no estigui previst, en serà d’aplicació supletòria l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada pel Ple de la Diputació de
Barcelona, en sessió de data 30 d’octubre de 2008 i publicada al BOPB núm. 13, annex 1,
de 15 de gener de 2009.
Annex 1. Model de sol·licitud
Convocatòria 2015/7623
CONVOCATÒRIA IX EDICIÓ DEL PREMI JOSEP Ma. RUEDA i PALENZUELA
1.- Dades personals de la responsable del projecte:
Nom i Cognoms

DNI

Domicili (carrer o plaça)
Població

Núm.
Codi postal

Pis
Telèfon particular:

Porta
e-mail:

2.- Fets i Motivació de la Petició
Aprovades la convocatòria núm. 2015/7623 i les bases de la IX edició del Premi Josep M.
Rueda i Palenzuela, és del meu interès poder presentar el material que he preparat per
aquesta convocatòria, el qual no ha estat premiat ni total ni parcialment en cap categoria, ni
publicat amb anterioritat.
3.- Sol·licitud
Admissió a la convocatòria de la IX edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela
Barcelona,

d

de

Signatura

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el
fitxer automatitzat del Registre de documents i a la Base de Dades de candidats per al seu
tractament informàtic en el procés selectiu de referència i en aquells altres procediments de
contractació que dins l’àmbit de la Diputació de Barcelona, Organismes Autònoms
dependents i Consorcis participats es considerin oportuns.
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Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.
En el cas que no desitgeu que les vostres dades personals formin part de la Base de Dades
de candidats de la Diputació de Barcelona marqueu l’espai següent

Annex 2. Dades identificatives.
NOVENA EDICIÓ CONVOCATÒRIA PREMI JOSEP M. RUEDA I PALENZUELA
DADES IDENTIFICATIVES
Nom del projecte d’intervenció

Dades del /de la autor /a
Nom i Cognoms

Adreça

DNI

Telèfon

Signatura

Persona jurídica
Nom de l’entitat

Adreça

NIF

Dades
bancàries

Telèfon

Nom i cognoms
del representant
legal

S’acompanyen currículum/s del/ls autor/res o document de presentació de l’entitat
per al cas d’associacions.”
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Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores i de la convocatòria i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una
ressenya de la mateixa.
Quart.- AUTORITZAR la dotació econòmica d’aquesta edició del Premi Josep Maria
Rueda i Palenzuela per un import total de Set mil cinc-cents Euros (7.500,00.-€), a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48100, del pressupost de la
Corporació per a l’any 2016.
S’atorgaran dos premis als millors projectes d’intervenció, amb una dotació de 5.000
euros per al primer premi i de 2.500 euros per al segon premi.
Cinquè.- CONDICIONAR l’efectivitat dels presents acords a l’habilitació del crèdit
adequat i suficient al pressupost de la Corporació per a l’any 2016, per fer front a les
despeses derivades d’aquest Premi.
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de l’Addenda de modificació i pròrroga per a l’any 2016, del conveni subscrit, en
data 23 de febrer de 2015, entre la Diputació de Barcelona, CaixaBank, l’Obra
Social “la Caixa” i MoneyToPay, per a l’establiment de les obligacions de les
parts en el desenvolupament del programa targeta moneder d’impacte social, i
aprovació de la modificació i pròrroga des de l’1 de gener de 2016 al 31 de
desembre de 2016 del Programa “Targeta moneder d’impacte social”, per un
import de 49.500 € (quaranta-nou mil cinc-cents 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:
La Diputació de Barcelona, Caixa Bank, SA (en endavant CaixaBank), la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” (en endavant Obra
Social “la Caixa”) i Caixa Bank Electrònic Money EDE, SL (en endavant MoneyToPay),
van subscriure, en data 23 de febrer de 2015, el conveni de col·laboració per a
l’establiment de les obligacions de les parts en el desenvolupament del programa
targeta moneder d’impacte social.
Aquest conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en sessió de data 29 de gener de 2015.
Al pacte segon (finançament del conveni) s’estableix que la Diputació de Barcelona
efectuarà el pagament de la quantitat compromesa a MoneyToPay.
Al pacte quart (compromisos de MoneyToPay, CaixaBank i l’Obra Social “la Caixa”)
s’estableix que l’Obra Social “la Caixa” es compromet i s’obliga, entre d’altres, a
ingressar la seva aportació mitjançant transferència bancària en un determinat compte
de la Diputació de Barcelona i que MoneyToPay es compromet i s’obliga, entre
d’altres, a informar a la Diputació de Barcelona del nombre de targetes efectivament
lliurades.
A les reunions mantingudes amb CaixaBank, MoneyToPay i l’Obra Social “la Caixa”,
es va posar de manifest la voluntat de modificar el pacte segon i quart, del conveni de
referència, en el sentit de que la Diputació de Barcelona efectués el pagament de la
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seva quantitat compromesa a CaixaBank en lloc de a MoneyToPay i que MoneyToPay
hauria de lliurar informe trimestral de les targetes efectivament lliurades a la Diputació
de Barcelona i a CaixaBank.
Així mateix, la Diputació de Barcelona, vol canviar el compte a on l’Obra Social “la
Caixa” haurà de fer la seva aportació econòmica.
Vist que mitjançant escriptura atorgada, davant notari de Barcelona el 17 de gener de
2014, MoneyToPay atorgà poders, per formalitzar qualsevol de les operacions incloses
en el seu objecte social, a favor de CaixaBank.
Vista la Base 35.6) de les d’execució del pressupost per a l’any 2015, que estableix
que la modificació de les obligacions pactades en un conveni requerirà, amb caràcter
general, l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent addenda.
Vist el pacte setè del conveni de referència que estableix la seva possibilitat de
pròrroga per períodes anuals amb la revisió del nombre de targetes anuals a distribuir i
de les aplicacions pressupostàries corresponents.
A la mateixa sessió de 29 de gener de 2015 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar el Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens
locals de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social.
El punt sisè, d’aquet Programa, fixa com a període de vigència des de l’endemà de la
seva publicació al BOPB i fins el 31 de desembre de 2015 i estableix la possibilitat de
que sigui prorrogat per acord exprés de la Diputació de Barcelona i per períodes
anuals de temps.
En tot cas, la vigència d’aquest Programa i de les seves prorrogues restarà supeditada
a la vigència del conveni entre la Diputació de Barcelona, “la Caixa, l’Obra Social “la
Caixa” i MoneyToPay per regular les obligacions de les parts en el desenvolupament
del Programa Targeta moneder d’impacte social.
Vistos els apartats setè I.4.b.1) 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 modificació del pacte segon i quart del conveni subscrit, en data
23 de febrer de 2015, entre la Diputació de Barcelona, CaixaBank, l’Obra Social “la
Caixa” i MoneyToPay, per a l’establiment de les obligacions de les parts en el
desenvolupament del programa targeta moneder d’impacte social, en el sentit de que
la Diputació de Barcelona efectuarà el pagament de la seva quantitat compromesa a
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CaixaBank en lloc de a MoneyToPay, de modificar el compte de la Diputació de
Barcelona a on l’Obra Social “la Caixa” ha d’efectuar l’ingrés de la seva aportació
econòmica i d’incorporar a CaixaBank com a destinatari dels informes a efectuar per
MoneyToPay amb la relació de targetes efectivament lliurades.
Segon.- APROVAR la pròrroga per a l’any 2016 del conveni de col·laboració, per a
l’establiment de les obligacions de la Diputació de Barcelona, CaixaBank, S.A.,
CaixaBank Electrònic Money EDE, S.L. i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona “La Caixa”, en el desenvolupament del Programa “Targeta
moneder d’impacte social”, subscrit en data 23 de febrer de 2015.
Tercer.- APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració, per a l’establiment de les
obligacions de la Diputació de Barcelona, CaixaBank, S.A., CaixaBank Electrònic
Money EDE, S.L. i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La
Caixa”, en el desenvolupament del Programa “Targeta moneder d’impacte social”,
subscrit en data 23 de febrer de 2015, d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ESTABLIMENT DE LES
OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, CAIXABANK, S.A., CAIXABANK
ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L. I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA “LA CAIXA” EN EL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA TARGETA MONEDER D’IMPACTE SOCIAL
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vice-presidenta 4a. i Presidenta
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla i, facultada
d’acord amb el 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); assistida per la secretària delegada, Sra. Laura Esquerda
Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació
núm.: 12577/13, de 16 de desembre de 2013, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
CAIXABANK S.A., (d'ara en endavant “CAIXABANK”) amb domicili a l'Avinguda Diagonal,
621 de Barcelona i N.I.F. XXX, representada en aquest acte per Jordi Nicolau Aymar, major
d'edat i amb DNI XXX, en la qualitat de Director Territorial Barcelona de la mateixa, que
actua en aquest acte en virtut dels poders que li han estat atorgats davant el Notari de
Barcelona, el senyor Tomás Giménez Duart, en data 28 de novembre de 2011 i número de
protocol 4596.
FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, ”LA CAIXA”
(en endavant, Obra Social “la Caixa”), representada així mateix per Jordi Nicolau Aymar,
major d'edat i amb DNI XXX amb NIF G-58899998, inscrita al Registre de Fundacions del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte amb el número 1658 i al Registre Mercantil de
Barcelona, tom 20397, foli 1, full B5614, número 3003. Està subjecta al protectorat del
Ministerio de Economía y Competitividad i té el domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal,
621-629, codi postal 08028.
CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L., (en endavant, “MONEYTOPAY” o “M2P”)
amb domicili a Gran Via Carles III, 86 de Barcelona i amb NIF B-65866105, representada
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així mateix per Maria Victoria Matia Agell, major d'edat i amb DNI XXX que actua en aquest
acte en virtut dels poders que li han estat atorgats davant el Notari de Barcelona D. José
Serna Masiá, sota el número de protocol 1.172 el dia 7 de setembre de 2012.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- Que la Diputació de Barcelona, Caixa Bank, SA (en endavant CaixaBank), la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” (en endavant Obra Social “la
Caixa”) i Caixa Bank Electrònic Money EDE, SL (en endavant MoneyToPay), van
subscriure, en data 23 de febrer de 2015, el conveni de col·laboració per a l’establiment de
les obligacions de les parts en el desenvolupament del programa targeta moneder d’impacte
social.
II.- Que aquest conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en sessió de data 29 de gener de 2015.
III.- Que al pacte segon (finançament del conveni) s’estableix que la Diputació de Barcelona
efectuarà el pagament de la quantitat compromesa a MoneyToPay.
IV.- Que al pacte quart (compromisos de MoneyToPay, CaixaBank i l’Obra Social “la Caixa”)
s’estableix que l’Obra Social “la Caixa” es compromet i s’obliga, entre d’altres, a ingressar la
seva aportació mitjançant transferència bancària en un determinat compte de la Diputació
de Barcelona i que MoneyToPay es compromet i s’obliga, entre d’altres, a informar a la
Diputació de Barcelona del nombre de targetes efectivament lliurades.
V.- Que a les reunions mantingudes amb CaixaBank, MoneyToPay i l’Obra Social “la Caixa”,
es va posar de manifest la voluntat de modificar el pacte segon i quart, del conveni de
referència, en el sentit de que la Diputació de Barcelona efectués el pagament de la seva
quantitat compromesa a CaixaBank en lloc de a MoneyToPay i que MoneyToPay hauria de
lliurar informe trimestral de les targetes efectivament lliurades a la Diputació de Barcelona i a
CaixaBank.
VI.- Que així mateix, la Diputació de Barcelona, vol canviar el compte a on l’Obra Social “la
Caixa” haurà de fer la seva aportació econòmica.
VII.- Que mitjançant escriptura atorgada, davant notari de Barcelona el 17 de gener de 2014,
MoneyToPay atorgà poders, per formalitzar qualsevol de les operacions incloses en el seu
objecte social, a favor de CaixaBank.
VIII.- Que la Base 35.6) de les d’execució del pressupost per a l’any 2015, que estableix que
la modificació de les obligacions pactades en un conveni requerirà, amb caràcter general
l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent addenda.
IX.- Que el pacte setè del conveni de referència estableix la seva possibilitat de pròrroga per
períodes anuals amb la revisió del nombre de targetes anuals a distribuir i de les aplicacions
pressupostàries corresponents.
X.- Que la minuta de la present Addenda ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona de data ..............................
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Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquesta Addenda, que es regirà pels següents:
PACTES
Pacte primer.- Modificar el pacte segon i quart del conveni en el sentit de canviar el
pagador de la quantitat compromesa per la Diputació de Barcelona i del número de compte
de la Diputació de Barcelona a on l’Obra Social “la Caixa” haurà d’efectuar l’ingrés de la
seva aportació econòmica, que, en la part que es modifica, quedaran redactats de la
següent manera:
“[...]
Segon.- Finançament del conveni
[...]
L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona es farà càrrec del pagament, a
CaixaBank, de 3 €, per cadascuna de les targetes que s’emetin pel programa, ja sigui en
concepte del cost d’emissió i alta de la targeta o per la seva substitució en cas de pèrdua,
robatori o deteriorament, fins un màxim de cent cinquanta mil (150.000,00.-) euros, i per un
màxim de 50.000 targetes.
[...]
Quart.- Compromisos de MoneyToPay, CaixaBank i l’Obra Social “la Caixa”
MoneyToPay es compromet i s’obliga a:
– [...]
– Informar trimestralment a la Diputació de Barcelona i a CaixaBank de la relació de
beneficiaris amb el nombre de targetes efectivament lliurades a cadascun d’ells. Aquests
informes hauran de ser emesos per MoneyToPay. La data màxima de presentació del
darrer informe serà el 31 de març de 2016.
Als informes a lliurar a la Diputació de Barcelona haurà de constar la conformitat del cap
del Servei d’Acció Social
[...]
Obra Social “la Caixa” es compromet i s’obliga a:


[...]



Ingressar dins del primer trimestre de 2015, una primera aportació de 10.000 €
mitjançant transferència bancària al compte núm ES09 2100 3000 16 2500040345 a
nom de la Diputació de Barcelona. Efectuar pagaments parcials al final de cada trimestre
del 2015 fins a un màxim total de cinquanta mil (50.000,00.-) euros, a la vista de la
relació d’Ens adherits al programa que comunicarà la Diputació de Barcelona i que
s’especifica al Pacte tercer.

[...]”
Pacte segon.- Les modificacions dels pactes segon i quart s’aplicaran des del 23 de febrer
de 2015 data d’entrada en vigor del conveni.
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Pacte tercer.- Prorrogar, per a l’any 2016, el conveni subscrit, en data 23 de febrer de 2015,
entre la Diputació de Barcelona, Caixa Bank, SA (en endavant CaixaBank), la Fundació
Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” (en endavant Obra Social “la
Caixa”) i Caixa Bank Electrònic Money EDE, SL (en endavant MoneyToPay), per a
l’establiment de les obligacions de les parts en el desenvolupament del programa targeta
moneder d’impacte social.
Pacte quart.- Fixar en 16.500 el nombre màxim previst de targetes a distribuir l’any 2016.
Pacte cinquè.- L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona prevista per a l’any
2016 ascendeix a la quantitat total màxima de 49.500 €.
D’aquest import, la Diputació de Barcelona reservarà 43.500 € per fer front a les despeses
derivades de l’emissió de fins a 14.500 targetes en favor dels Ens locals, i 6.000€ per fer
front a les despeses derivades de l’emissió de fins a 2.000 targetes en favor d’entitats
d’iniciativa social.
Quaranta-tres mil cinc-cents euros (43.500.-€) aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60100/23100/462.00, si bé atenent la naturalesa dels ens locals participants en el
Programa la despesa es podrà imputar als econòmics 463.00 i 465.00; i sis mil euros
(6.000.€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/489.00 del pressupost de
despeses 2016 de la Diputació de Barcelona.
I en prova de conformitat, les parts signen la present addenda, per triplicat en el lloc i data
que s’assenyalen.”

Quart.- RETENIR, per fer front a les despeses derivades de les actuacions
conveniades, la quantitat total màxima de quaranta-nou mil cinc-cents euros
(49.500.€), desglossats de la següent manera: quaranta-tres mil cinc-cents euros
(43.500.€) aniran a càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/462.00, si bé
atenent a la naturalesa dels ens locals participants en el Programa la despesa es
podrà imputar als econòmics 463.00 i 465.00; i sis mil (6.000.€) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/60100/23100/489.00 del pressupost de despeses 2016 de
la Diputació de Barcelona, condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient.
Cinquè.- APROVAR la pròrroga des de l’1 de gener de 2016 i fins el 31 de desembre
de 2016, del Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als Ens locals de
la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i aprovar
la modificació del punt quart del Programa en el sentit de que el pagament de la
quantitat compromesa per la Diputació de Barcelona es farà a CaixaBank en lloc de a
MoneyToPay.
Sisè.- NOTIFICAR, en la part que els afecta, els present acords a CaixaBank,
MoneyToPay, i l’Obra Social “la Caixa”.
Setè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província la pròrroga del Programa “Targeta
moneder d’impacte social”.
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Servei de Polítiques d’Acció Comunitària i Participació Ciutadana
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació definitiva de
la revocació parcial de la subvenció concedida a la Fundació ACSAR en relació
al programa “Xarxa local de dinamitzadors/res d’entitats i reintegrament dels
ingressos indeguts, per un import de 20.797,44 € (vint mil set-cents noranta-set
euros amb quaranta-quatre 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:
Per decret del President de la Diputació de Barcelona (D5175/10) s’aprovà el projecte
“Xarxa local de dinamitzadors/res” per un import de 277.582,89€ i la sol·licitud d’una
subvenció al departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per un import de
270.982,89€.
En data 24 d’agost de 2010, se signà el corresponent conveni de col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya (reg. convenis 1227/10). Del qual es va signar una addenda
el 27 d’octubre (reg. conv 1694/10).
En data 23 de juliol de mateix any, se signà el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Fundació Privada ACSAR (reg. conv. 1228/10) per al
desenvolupament i l’execució del projecte esmentat, condicionant la seva validesa a
l’atorgament de la subvenció sol·licitada i a la formalització del corresponent conveni a
subscriure amb la Generalitat.
En data 18 de novembre de 2011, per decret del President de la Diputació de
Barcelona (reg.resol 10029/11), s’aprova la renúncia parcial i la devolució d’ingressos
indeguts per un import de 5.995,15, dels quals 4.574,66 € corresponien a la justificació
en inferior quantia de la subvenció concedida per part de l’entitat Fundació Privada
ACSAR.
En data 27 de gener de 2012, per resolució de la vicepresidenta 4a i presidenta
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones (reg. Resol. 340/12) s’aprovà l’acceptació
de la renúncia parcial efectuada per la Fundació Privada ACSAR, la qual va retornar
l’import percebut indegudament el 2 de març de 2012.
En data 12 de juliol de 2013 (núm. registre 1300046243) la Diputació de Barcelona va
rebre la notificació de la resolució emesa pel director del Servei d’Ocupació de
Catalunya, relativa a l’inici d’acceptació de renúncia i la revocació parcial de la
subvenció atorgada per a la contractació de treballadors/es desocupats per a la
realització de plans d’ocupació dins del projecte “Xarxa local de dinamitzadors/res
d’entitats” per un import de trenta-nou mil tres-cents setanta-dos euros amb trenta-set
cèntims (39.372,37 €), corresponent una part d’aquest a despeses no justificades per
manca de comprovant de pagament, i una altra a despeses no subvencionables
incloses a les nòmines.
Davant d’aquest requeriment, la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania informa a
la Fundació Privada ACSAR, mitjançant correu electrònic de data 18 de juliol de 2013,
adjuntant el quadre detallat de les despeses no acceptades per la Generalitat de
Catalunya i la causa de la no acceptació, tot demanant la presentació de la
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documentació relativa a les despeses no acceptades per manca de comprovant de
pagament. Les despeses no subvencionables, per la seva pròpia entitat, no podien ser
justificades, d’acord als pactes explicitats a la clàusula sisena del referit conveni de
col·laboració signat entre la Fundació Privada ACSAR i la Diputació de Barcelona.
En data 22 de juliol de 2013 la Fundació Privada ACSAR va presentar a la Gerència
de Serveis d’Igualtat i Ciutadania la documentació justificativa que se li havia demanat.
En data 24 de juliol de 2013 la Diputació de Barcelona va presentar a la Generalitat de
Catalunya la seves al·legacions contra la resolució de revocació parcial.
En data 19 de febrer de 2014, el Servei d’Ocupació de Catalunya va notificar a la
Diputació de Barcelona (reg. entrada 1400011554), la resolució de declaració de
caducitat de l’expedient de revocació parcial inicial, i l’inici d’expedient de revocació
parcial per un import de 20.370,77€. Aquest import es el resultat de l’acceptació per
part de la Generalitat de Catalunya d’una part de les al·legacions presentades, les
quals representaven un import de 19.001,60€.
En data 5 de maig de 2014 (Núm. Registre 1400028581), va entrar a la Gerència de
Serveis d’Igualtat i Ciutadania la notificació de resolució final de revocació parcial,
dictada per el Servei d’Ocupació de Catalunya, en la qual es declara l’obligació de la
Diputació de Barcelona de reintegrar a la Generalitat de Catalunya la quantitat de
20.797,44€, dels quals 20.370,77€ corresponen als ingressos percebuts indegudament
segons el detall que figura a l’Annex 2 de l’esmentada resolució què es transcriu a
continuació:
“
Annex 2: Quadre final de despeses no elegibles
treballador/a

Salari
Mes

Import

Gutiérrez Tarrico, Manuel

set-10

40,72 €

Gutiérrez Tarrico, Manuel

oct-10

67,87 €

Gutiérrez Tarrico, Manuel

nov-10

67,87 €

Gutiérrez Tarrico, Manuel

des-10

67,87 €

Gutiérrez Tarrico, Manuel

gen-11

67,87 €

Gutiérrez Tarrico, Manuel

feb-11

67,87 €

Gutiérrez Tarrico, Manuel

març-11

67,87 €

Gutiérrez Tarrico, Manuel

abr-11

70,10 €

Gutiérrez Tarrico, Manuel

maig-11

70,10 €

Gutiérrez Tarrico, Manuel

juny-11

70,10 €

Gutiérrez Tarrico, Manuel

jul-11

70,10 €
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Motiu
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització

Seguretat Social
Import
Motiu
Vacances no
10,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
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treballador/a

Salari
Mes

Import

Gutiérrez Tarrico, Manuel

ag-11

70,10 €

Gutiérrez Tarrico, Manuel

set-11

17,31 €

Mbuy, Perpétua Socorro

set-10

40,72 €

Mbuy, Perpétua Socorro

oct-10

67,87 €

Mbuy, Perpétua Socorro

nov-10

67,87 €

Mbuy, Perpétua Socorro

des-10

67,87 €

Mbuy, Perpétua Socorro

gen-11

67,87 €

Mbuy, Perpétua Socorro

feb-11

67,87 €

Mbuy, Perpétua Socorro

març-11

67,87 €

Mbuy, Perpétua Socorro

abr-11

70,10 €

Mbuy, Perpétua Socorro

maig-11

70,10 €

Mbuy, Perpétua Socorro

juny-11

70,10 €

Mbuy, Perpétua Socorro

jul-11

70,10 €

Mbuy, Perpétua Socorro

ag-11

70,10 €

Mbuy, Perpétua Socorro

set-11

28,04 €

García Bonomi, Javier

set-10

40,72 €

García Bonomi, Javier

oct-10

67,87 €

García Bonomi, Javier

nov-10

67,87 €

García Bonomi, Javier

des-10

67,87 €

García Bonomi, Javier

gen-11

67,87 €

García Bonomi, Javier

feb-11

67,87 €

García Bonomi, Javier

març-11

67,87 €

García Bonomi, Javier

abr-11

70,10 €

García Bonomi, Javier

maig-11

70,10 €

García Bonomi, Javier

juny-11

70,10 €

García Bonomi, Javier

jul-11

70,10 €

García Bonomi, Javier

ag-11

70,10 €
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Motiu
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització

Seguretat Social
Import
Motiu
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
3,61 €
realitzades
Vacances no
10,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
7,24 €
realitzades

10,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
18,11 €
18,11 €
18,11 €
18,11 €
18,11 €

Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
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treballador/a

Salari
Mes

Import

García Bonomi, Javier

set-11

28,04 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

set-10

40,72 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

oct-10

67,87 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

nov-10

67,87 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

des-10

67,87 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

gen-11

67,87 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

feb-11

67,87 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

març-11

67,87 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

abr-11

70,10 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

maig-11

70,10 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

juny-11

70,10 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

jul-11

70,10 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

ag-11

70,10 €

Gaiseau Tutuleasa, Florin

set-11

28,04 €

Bolcu, Geanina Mihaela

set-10

40,72 €

Bolcu, Geanina Mihaela

oct-10

67,87 €

Bolcu, Geanina Mihaela

nov-10

67,87 €

Bolcu, Geanina Mihaela

des-10

67,87 €

Bolcu, Geanina Mihaela

gen-11

67,87 €

Bolcu, Geanina Mihaela

feb-11

67,87 €

Bolcu, Geanina Mihaela

març-11

67,87 €

Bolcu, Geanina Mihaela

abr-11

70,10 €

Bolcu, Geanina Mihaela

maig-11

70,10 €

Bolcu, Geanina Mihaela

juny-11

70,10 €

Bolcu, Geanina Mihaela

jul-11

1.168,03 €

Bolcu, Geanina Mihaela

ag-11

1.168,03 €

Bolcu, Geanina Mihaela
lIich, Meri

set-11
set-10

28,04 €
40,72 €
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Motiu
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Manca comprovant del
pagament
Manca comprovant del
pagament
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades

Seguretat Social
Import
Motiu
Vacances no
7,24 €
realitzades
Vacances no
10,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
7,24 €
realitzades
Vacances no
10,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
18,11 €
18,11 €
18,11 €
18,11 €
18,11 €
7,24 €
10,52 €

Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
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treballador/a

Salari
Mes

Import

lIich, Meri

oct-10

67,87 €

lIich, Meri

nov-10

67,87 €

lIich, Meri

des-10

67,87 €

lIich, Meri

gen-11

67,87 €

lIich, Meri

feb-11

67,87 €

lIich, Meri

març-11

1.168,03 €

lIich, Meri

abr-11

70,10 €

lIich, Meri

maig-11

1.168,03 €

lIich, Meri

juny-11

70,10 €

lIich, Meri

jul-11

70,10 €

lIich, Meri

ag-11

70,10 €

lIich, Meri
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Arroba salazar, Edgar
Eduardo
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
Magano Valenzuela, Juan

set-11

28,04 €

set-10

40,72 €

oct-10

67,87 €

nov-10

67,87 €

des-10

67,87 €

gen-11

67,87 €

feb-11

67,87 €

març-11

67,87 €

abr-11

70,10 €

maig-11

70,10 €

juny-11

70,10 €

jul-11

70,10 €

ag-11

70,10 €

set-11

28,04 €

set-10

40,72 €

oct-10
nov-10

67,87 €
67,87 €
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Motiu
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Manca comprovant del
pagament
Vacances no realitzades
Indemnització
Manca comprovant del
pagament
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades

Seguretat Social
Import
Motiu
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
7,24 €
realitzades
Vacances no
10,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
7,24 €
realitzades
Vacances no
10,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
17,52 €
Vacances no
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treballador/a

Salari
Mes

Import

des-10

199,16 €

gen-11

67,87 €

feb-11

67,87 €

març-11

1.168,03 €

abr-11

1.168,03 €

maig-11

70,10 €

juny-11

70,10 €

jul-11

66,52 €

ag-11

16,46 €

set-11

17,31 €

Páez Guayta, Delia Maritza

set-10

40,72 €

Páez Guayta, Delia Maritza

oct-10

67,87 €

Páez Guayta, Delia Maritza

nov-10

67,87 €

Páez Guayta, Delia Maritza

des-10

67,87 €

Páez Guayta, Delia Maritza

gen-11

67,87 €

Páez Guayta, Delia Maritza

feb-11

67,87 €

Páez Guayta, Delia Maritza

març-11

67,87 €

Páez Guayta, Delia Maritza

abr-11

61,16 €

Páez Guayta, Delia Maritza

maig-11

52,22 €

Páez Guayta, Delia Maritza

juny-11

70,10 €

Páez Guayta, Delia Maritza

jul-11

70,10 €

Páez Guayta, Delia Maritza

ag-11

70,10 €

Páez Guayta, Delia Maritza

set-11

28,04 €

El Jebli Bhioui, Fouad

set-10

40,72 €

El Jebli Bhioui, Fouad

oct-10

67,87 €

El Jebli Bhioui, Fouad

nov-10

52,29 €

El Jebli Bhioui, Fouad

des-10

164,54 €

Alejandro
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
Magano Valenzuela, Juan
Alejandro
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Motiu
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització i Bestreta
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Manca comprovant del
pagament
Manca comprovant del
pagament
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització

Seguretat Social
Import
Motiu
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
16,90 €
realitzades
_
88,95 €
10,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
17,52 €
15,10 €
12,07 €
18,11 €
18,11 €
18,11 €
7,24 €
10,52 €
17,52 €
12,26 €
5,84 €

_
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades
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treballador/a

Salari
Mes

Import

El Jebli Bhioui, Fouad

gen-11

67,87 €

El Jebli Bhioui, Fouad

feb-11

11,96 €

Cladera Tous, M! Antonia

set-10

40,72 €

Cladera Tous, M! Antonia

oct-10

65,61 €

Premat Katz, Celia

set-10

38,46 €

Premat Katz, Celia

oct-10

67,87 €

Premat Katz, Celia
Premat Katz, Celia

nov-10
des-10

17,67 €
15,94 €

Premat Katz, Celia

gen-11

67,87 €

Premat Katz, Celia

feb-11

67,87 €

Premat Katz, Celia

març-11

67,87 €

Premat Katz, Celia

abr-11

70,10 €

Premat Katz, Celia

maig-11

70,10 €

Premat Katz, Celia

juny-11

70,10 €

Premat Katz, Celia
Premat Katz, Celia

jul-11
ag-11

53,74 €
_

Premat Katz, Celia

set-11

262,10 €

Velando Oropeza, Adolfo

set-10

40,72 €

Velando Oropeza, Adolfo

oct-10

67,87 €

Velando Oropeza, Adolfo

nov-10

67,87 €

Velando Oropeza, Adolfo

des-10

199,16 €

Velando Oropeza, Adolfo

gen-11

67,87 €

Velando Oropeza, Adolfo

feb-11

67,87 €

Velando Oropeza, Adolfo

març-11

67,87 €

Velando Oropeza, Adolfo

abr-11

70,10 €

Velando Oropeza, Adolfo

maig-11

70,10 €

Velando Oropeza, Adolfo

juny-11

70,10 €

Velando Oropeza, Adolfo

jul-11

70,10 €

Velando Oropeza, Adolfo

ag-11

70,10 €
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Motiu
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
_
Manca comprovant del
pagament
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització i Bestreta
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització

Seguretat Social
Import
Motiu
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
1,18 €
realitzades
Vacances no
10,52 €
realitzades
Vacances no
16,94 €
realitzades
Vacances no
9,94 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
0,27 €
realitzades
_
_
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
13,90 €
realitzades
_
_
Vacances no
88,45 €
realitzades
Vacances no
10,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
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treballador/a

Salari
Mes

Import

Velando Oropeza, Adolfo

set-11

28,04 €

Gómez Beltran, Santos Mario

nov-10

65,61 €

Gómez Beltran, Santos Mario

des-10

67,87 €

Gómez Beltran, Santos Mario

gen-11

67,87 €

Gómez Beltran, Santos Mario

feb-11

67,87 €

Gómez Beltran, Santos Mario

març-11

67,87 €

Gómez Beltran, Santos Mario

abr-11

70,10 €

Gómez Beltran, Santos Mario

maig-11

70,10 €

Gómez Beltran, Santos Mario

juny-11

70,10 €

Gómez Beltran, Santos Mario

jul-11

70,10 €

Gómez Beltran, Santos Mario

ag-11

70,10 €

Gómez Beltran, Santos Mario

set-11

28,04 €

Kiemba Dina, Divaika

març-11

68,10 €

Kiemba Dina, Divaika

abr-11

70,10 €

Kiemba Dina, Divaika

maig-11

70,10 €

Kiemba Dina, Divaika

juny-11

70,10 €

Kiemba Dina, Divaika

jul-11

70,10 €

Kiemba Dina, Divaika

ag-11

70,10 €

Kiemba Dina, Divaika

set-11

28,04 €
17.557,46€

Motiu
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització
Vacances no realitzades
Indemnització

Seguretat Social
Import
Motiu
Vacances no
7,24 €
realitzades
Vacances no
16,94 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
17,52 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
7,24 €
realitzades
Vacances no
17,43 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
Vacances no
18,11 €
realitzades
18,11 €
7,24 €
2.813,31€

Vacances no
realitzades
Vacances no
realitzades

TOTAL A REVOCAR: 20.370,77€
“
La resta de l’import reclamat correspon als interessos legals generats pels ingressos
efectuats per la Generalitat no justificats i ascendeix a 426,67€, segons el detall que
figura a l’Annex 3 de la resolució de revocació de la Generalitat que es transcriu a
continuació:
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“
Annex 3: Càlcul d’interessos legals
INTERESSOS LEGALS
2011
NÚM. EXPEDIENT

2010Y2G320001/01

2010Y2G320001/01

ACCIÓ
Plans
d’ocupació:
“Xarxa
local de
dinamitzad
ors/res
d’entitats”
Plans
d’ocupació:
“Xarxa
local de
dinamitzad
ors/res
d’entitats

NÚM.
ÍNDEX

INTERESSOS LEGALS
2011

DATA
PAGAMENT

DATA LÍMIT
JUSTIFICACIÓ
ECONÒMICA

DATA
PRESENTACIÓ
JUSTIFICANTS

INICI CÒMPUT
INTERESSOS

IMPORT
RETORNAT

IMPORT A
RETORNAR

DATA FINAL
CÀLCUL
INTERESSOS

DIES

%

TOTAL

DIES

%

TOTAL

TOTAL
INTERESSOS

29/10/2010

12/11/2011

11/11/2011

13/11/2011

5.955,15

-

14/12/2011

31

4,00%

20,37

-

-

-

20,37

29/10/2010

12/11/2011

11/11/2011

13/11/2011

-

20.370,77

13/05/2012

49

4,00%

109,39

133

4,00%

296,91

406,30

129,76
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Aquestes quantitats reclamades corresponen íntegrament a la part no justificada per la
Fundació Privada ACSAR i als interessos derivats.
En data 27 de novembre de 2014, per Acord de la Junta de Govert (690/14) de la
Diputació de Barcelona, es va aprovar inicialment la revocació parcial de la subvenció
concedida a la Fundació Privada ACSAR per la quantitat provada de despeses no
elegibles i imputades en la justificació de la subvenció. L’import del cobrament indegut
es fixa en 20.370,77 €, més l’import de 426,67 € en concepte de interessos legals. Per
la qual cosa, la quantia total que li és requerida a la Fundació Privada ACSAR és de
20.797,44 € .
En data 31 de desembre de 2014, dins del termini del tràmit d’audiència, la Fundació
Privada ACSAR va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini de presentació
d’al·legacions (registre d’entrada núm. 1400068499).
En data 6 de febrer de 2015, la Diputació de Barcelona dicta resolució favorable a
l’ampliació del termini per presentar al·legacions i altres elements de prova.
El dia 19 de febrer de 2015, la Fundació Privada ACSAR presenta en el Registre
General de Documents de la Diputació de Barcelona, núm. d’entrada 1500010845,
l’Escrit d’Al·legacions, a les quals des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
es passa a donar resposta a les mateixes, i el text íntegre de les quals es reprodueix a
continuació:
“Informe de resposta a les al·legacions presentades per la Fundació Privada ACSAR
davant la notificació de revocació parcial de la subvenció atorgada i al requeriment de
la devolució de l’import de la subvenció cobrat indegudament.
Dades de l’expedient de subvenció
Núm. expedient: 2010/0004617
Import de la revocació parcial de la subvenció: 20.370,77 €
Import dels interessos legals aplicables: 426,67 €
Import total reclamat per cobrament indegut: 20.797,44 €
Objecte de la Subvenció: projecte ”Xarxa local de dinamitzadors/res d’entitats
En data 23 de juliol de 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Fundació Privada ACSAR (reg. conv. 1228/10) per al desenvolupament i
l’execució del projecte ”Xarxa local de dinamitzadors/res d’entitats”, condicionant la seva
validesa a l’atorgament de la subvenció sol·licitada a la Generalitat de Catalunya i a la
formalització del corresponent conveni.
En data 5 de maig de 2014 (Núm. Registre 1400028581), va entrar a la Gerència de Serveis
d’Igualtat i Ciutadania la notificació de la Generalitat de Catalunya de resolució final de
revocació parcial, en la qual es declara l’obligació de la Diputació de Barcelona de reintegrar
a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 20.797,44€ corresponent 20.370,77 als
ingressos percebuts indegudament i la resta de l’import reclamat (426,67) als interessos
legals generats pels ingressos efectuats per la Generalitat no justificats. Aquestes quantitats
reclamades corresponen íntegrament a la part no justificada per la Fundació ACSAR i als
interessos que se’n deriven.
En data 27 de novembre de 2014, per Acord de la Junta de Govern (690/14) de la Diputació
de Barcelona, es va aprovar inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a la
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Fundació Privada ACSAR per la quantitat provada de despeses no elegibles i imputades en
la justificació de la subvenció. L’import del cobrament indegut es fixa en 20.370,77 €, més
l’import de 426,67 € en concepte de interessos legals. Per la qual cosa, la quantia total que li
és requerida a la Fundació Privada ACSAR és de 20.797,44 € .
En data 31 de desembre de 2014, dins del termini del tràmit d’audiència, l’entitat Fundació
Privada ACSAR va presentar una sol·licitud (reg. d’entrada núm 1400068499) d’ampliació
del termini d’al·legacions.
En data 6 de febrer de 2015, s’ aprova el decret d’ampliació del termini d’al·legacions, el
qual es notificat a la Fundació Privada ACSAR el dia 10 de febrer de 2015.
El dia 19 de febrer de 2015 entra en el Registre General de Documents de la Diputació de
Barcelona, núm. registre 1500010845, l’Escrit d’Al·legacions de la Fundació Privada
ACSAR.
Vist el referit Escrit d’Al·legacions presentades per la Fundació Privada ACSAR, des de la
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania es redacta el següent informe de resposta a les
mateixes, tot seguint el mateix ordre d’exposició de les al·legacions rebudes.
“Primer.- Que amb data 23 de desembre de 2014 vam demanar còpia integra de l’expedient
administratiu núm. 2010/0004617 davant del Servei de Polítiques d’acció comunitària i
participació ciutadana.
Segon.- Amb data 31 de desembre de 2014, vam rebre la documentació que integra
l’expedient administratiu referenciat. “
Aquests dos primers punts fan referència, exclusivament, a una cronologia dels fets. Per la
qual cosa, no hi ha res a dir.
“Tercer.- Que analitzada i valorada degudament la documentació que integra l’expedient, no
apareix cap detall ni concreció de les operacions aritmètiques efectuades per l’òrgan al qual
em dirigeixo que pugui ser d’utilitat per a la individualització dels imports que s’han descrit
en l’annex de la notificació de 18 de desembre de 2014 per a cada treballador, ni tampoc hi
apareix cap classe de concreció ni detall relatiu a com s’hi ha arribat a la conclusió que la
Fundació ACSAR hagi procedit a indemnitzar “vacances no realitzades” dels dinamitzadors
del programa “Xarxa local de dinamitzadors d’entitats”.“
Per respondre a aquest tercer punt, fem notar que no és necessari que la Diputació de
Barcelona, ni el Servei Català d’Ocupació, indiqui quin és l’algoritme, o fórmula matemàtica,
aplicada per efectuar el càlcul dels imports a retornar ja que es computen mitjançant una
suma aritmètica de les quantitats indicades com a no elegibles en les taules de detall
incloses en l’acord (690/14) de 27 de novembre de 2014, dictat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona i notificada a la Fundació Privada ACSAR.
Pel que fa als conceptes de despeses no elegibles, aquestes estan detallades al punt sisè
del conveni de col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Privada
ACSAR, del qual es fa reproducció literal del mateix, en la part que li correspon: “ No són
subvencionables les despeses no salarials, els incentius salarials, les dietes, les despeses
de locomoció, les vacances no realitzades, les hores extres, les indemnitzacions o els
complements per les despeses realitzades com a conseqüència de l’activitat laboral.”
Atès que en alguns rebuts de nòmina, emesos per la pròpia entitat beneficiària, apareixem
despeses pactades com a no elegibles, les quals s’hi imputen a la justificació econòmica de
la subvenció, la Diputació de Barcelona, aplicant els criteris indicats per el Servei Català

213

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

d’Ocupació, ha procedit a relacionar aquestes despeses no subvencionables i sumar-les.
L’import és 20.370,77€.
“Quart.- Que, de conformitat amb el dret de contradicció que ens assisteix, aporto tota la
prova documental que acredita que la decisió de revocació que se’m formula és
absolutament immotivada i, fins i tot, adoptada sense cap raó, doncs s’aporten tots i
cadascun dels fulls de salari dels dinamitzadors relacionats amb aquesta Fundació durant
els mesos pels quals se’ns exigeix la devolució d’ingressos on es pot comprovar la
inexistència de cap concepte relatiu al pagament de vacances no gaudides.
Insistim que tots i cadascun dels Fulls de salari corresponents als dinamitzadors descrits a
la notificació de devolució d’ingressos indeguts, no hi apareix cap concepte de pagament de
vacances no realitzades. “
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions indica que la justificació de la
despesa cal fer-la mitjançant la presentació de les factures i rebuts de pagament de la
despesa. Per aquest motiu, únicament són vàlids, com a element de prova, els Fulls de
salari/nòmina i els comprovants bancaris d’haver-se realitzat el pagament. Així mateix, cal
presentar les referències comptables de l’assentament corresponent.
En alguns Fulls de nòmina apareixen, explícitament indicats i valorats, conceptes com ara
“P.PROP. VACACIONES” i “INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO” (transcripció literal del
què apareix als Fulls de salari). Aquestes despeses no elegibles, i els seus imports, són les
que estan relacionades en el llistat elaborat en primer lloc per el Servei Català d’Ocupació i
que la Diputació de Barcelona ha recollit per determinar l’import total de subvenció pagada
indegudament i motivar la resolució de revocació parcial de la subvenció atorgada a la
Fundació Privada ACSAR, tot el qual ha estat notificat a dita entitat.
“Cinquè.- Que, atès que l’origen del Quadre núm. 2 relatiu a despeses que se’ns exigeixen
en el mateix document de la notificació, sembla derivar d’un expedient iniciat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat i que dit expedient no ha estat incorporat en la
seva integritat a l’expedient administratiu núm. 2010/0004617 d’aquesta administració,
demanem que d’acord amb la obligació de coordinació entre Administracions públiques,
sigui recabat l’expedient del SOC amb integració de tota la documentació que hagi servit a
aquell organisme a arribar a la conclusió que la Fundació ACSAR ha efectuat pagaments de
vacances no gaudides a algun dinamitzador del programa de la Xarxa Local de
dinamitzadors d’entitats. “
Les despeses no elegibles estan pactades en el conveni de col·laboració entre la Fundació
Privada ACSAR i la Diputació de Barcelona. Tot i així, aquestes despeses no elegibles han
estat imputades, per la Fundació Privada ACSAR, en la Justificació de la Despesa de la
subvenció. Els elements de prova de l’existència d’aquestes despeses no elegibles i,
malgrat tot, imputades, són les referències explícites que d’aquests conceptes es fa en els
Fulls de salari/nòmina, tot lo qual ha estat detallat per el Servei Català d’Ocupació i
traslladat, per la Diputació de Barcelona, en el llistat confeccionat per calcular, mitjançant
una suma aritmètica, l’import de la subvenció pagat indegudament, la qual cosa,
conjuntament als pactes del conveni, ha servit de base per motivar l’acord (núm. 690/14), de
27 de novembre de 2014, de revocació parcial de la subvenció, per l’import de 20.370,77 €, i
del corresponent requeriment a la Fundació Privada ACSAR del reintegrament d’aquestes
quanties cobrades indegudament.
“Sisè.- Que, la continuació de la tramitació del present procediment de revocació parcial de
la subvenció en el seu dia concedida a la Fundació ACSAR, podria provocar una clara lesió
patrimonial als nostres interessos, més encara, quan queda demostrat pel present escrit i la
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documentació que l’acompanya que, l’expedient iniciat està viciat d’omissions importants i
que queda clara la necessitat de major acreditació i rigor i comprovació de la
individualització de les quanties de comprovació dels conceptes que han servit de base per
a requerir-nos del pagament total de 20.370,77 més uns altres de 426,67 Euros
d’interessos. “

Atès que, el contingut dels pactes del conveni de col·laboració signat entre la Fundació
Privada ACSAR i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del programa ”Xarxa
local de dinamitzadors/res d’entitats” des d’octubre de 2010 fins a setembre de 2011,
explicita i enumera, per tal que no hi hagi dubte, les despeses elegibles per justificar
aquesta subvenció.
Vist el text del punt 3.art. 30 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, que
seguidament reproduïm: “Los gastos se acreditarán mediante facturas y demàs
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tràfico jurídico mercantil
o con eficàcia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. ...”.
S’informa que la Diputació de Barcelona aplica els mateixos elements objectius que
marca la llei per realitzar la revisió de les justificacions de les subvencions que atorga,
així com es tenen presents els pactes signats en un conveni entre les parts.
Atès que, el beneficiari hauria d’haver justificat amb despeses elegibles per un import
mínim o igual a l’import subvencionat.
Atès que, La Fundació Privada ACSAR no ha pogut cobrir, amb altres justificants de
despesa, el dèficit d’import justificat, segons ha manifestat cada vegada que se li ha
comunicat que estaven justificant per sota del mínim legalment exigible.
Atès que, en data 19 de maig de 2015, la Fundació Privada ACSAR, quan havia
finalitzat el període d’audiència, va presentar un segon Escrit d’al·legacions (registre
d’entrada núm. 1500033795), el qual no hauria de tenir-se en compte per haver-se
presentat fora del termini.
Atès que, en favor de les màximes garanties de l’interessat, aquest segon Escrit
d’al·legacions ha estat analitzat, si bé no ha aportat cap evidència nova que modifiqui
les consideracions de la proposta de resolució.
Per tots els motius exposats, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania es
proposa desestimar les al·legacions presentades per la Fundació Privada ACSAR i
mantenir el requeriment de reintegrament a la Diputació de Barcelona de l’import
cobrat indegudament per la Fundació Privada ACSAR, el qual ascendeix a la quantitat
de 20.370,77 €. A aquest import cal afegir 426,67 € en concepte d’interessos legals
aplicables. Així, doncs, l’import total que la Fundació Privada ACSAR ha de reintegrar
a la Diputació de Barcelona és de 20.797,44 €.“
Vist el què es determina al punt j) de l’art. 14 i a l’art. 37 de la la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions sobre l’obligatorietat de reintegrar els imports
pagats indegudament.
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Vist que el procediment de reintegrament de subvencions es regula per les
disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en el Títol VI de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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.1 i 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per la Fundació Privada ACSAR
d'acord l'informe presentat per la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, el qual
es transcriu a la part expositiva.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT, a proposta de la Gerència de Serveis
d’Igualtat i Ciutadania, la revocació parcial de la subvenció atorgada, l’any 2010, a la
Fundació Privada ACSAR, amb NIF G63823173. Aquesta revocació parcial és de
VINT MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
(20.370,77€), corresponent a la part pagada indegudament a la Fundació Privada
ACSAR, per executar el programa Xarxa local de dinamitzadors/res, durant dotze
mesos comptats a partir de l’últim quadrimestre de l’any 2010. Aquest import
correspon a la imputació de despeses no elegibles en la justificació de la subvenció,
les quals es relacionen a la part expositiva d’aquest dictamen. Per aquest motiu, es
declara l’incompliment del pacte sisè del conveni de col·laboració (núm. 1228/10)
signat entre la Fundació Privada ACSAR i la Diputació de Barcelona.
Tercer.- DECLARAR l’obligació de la l’entitat Fundació Privada ACSAR de reintegrar
l’import de VINT MIL SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTAQUATRE CÈNTIMS (20.797,44€). D’aquesta quantitat, VINT MIL TRES-CENTS
SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (20.370,77€) corresponent a les
despeses no elegibles detallades en el llistat de la part expositiva del present dictamen
i QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (426,67€) són
els interessos legals corresponents, que es van meritar a favor de la Generalitat de
Catalunya tal com consta en la part expositiva.
Quart.- ESTABLIR que la Fundació Privada ACSAR haurà de fer efectiva la quantitat
de 20.797,44 € d’acord als terminis recollits a l’art. 62.2 Llei General Tributària, els
quals es reprodueixen a continuació:


Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
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Si la notificació es realitza entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no
fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la
Diputació de Barcelona, número ES04 2013 0646 14 0200127175, o bé efectuant el
pagament personant-se a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Fundació Privada ACSAR.
A petició de diversos grups polítics, i per indicació de la presidenta, senyora Conesa,
s’incorpora a la present Acta la resposta donada pel diputat delegat de Presidència,
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Jaume Ciurana, a la
pregunta formulada pel diputat senyor Duran, president del Grup CUP-Poble Actiu, a la
sessió de la Junta de Govern celebrada el dia 12 de novembre de 2015, en relació
amb el punt 8 de l’Ordre del Dia, en el qual es proposava, per delegació del Ple,
prorrogar, amb efectes 1 de gener al 30 de juny de 2016, de mutu acord amb
l’empresa UNIPOST, SAU, la vigència del contracte relatiu a les prestacions dels
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària.
El senyor Duran es va interessar per saber en quin punt es trobava l’expedient de la
nova contractació. La resposta és transcriu a continuació:
“Els treballs per a l'elaboració dels plecs reguladors del nou contracte per a la
prestació dels serveis postals de la Diputació de Barcelona i altres entitats
integrades en el seu sector públic, comencen la passada primavera a l'objecte de
poder licitar aquest expedient amb efectes 1 de juliol de 2016. Els treballs es van
iniciar amb l'objectiu de millorar els plecs reguladors respecte als plecs del
contracte vigent des de l'1 de gener de 2011 (primer contracte adjudicat en
concurrència oberta fruït de les directives comunitàries liberalitzadores sobre
serveis prestats per empreses estatals en forma de monopoli) subsanar les
mancances detectades en la prestació actual del servei, en particular, assegurar la
correcta prestació del servei en el conjunt dels municipis de la demarcació de
Barcelona, especialment els petits municipis de les comarques de l'interior.
El grup de treball es troba integrat per tècnics i comandaments del servei
formalment promotor, Subdirecció de Logística, de l'Organisme de Recaptació i
Gestió Tributària, i del Servei de Contractació. S'ha treballat en aquests mesos en
l'actualització i adequació de les previsions a la normativa postal vigent, a la recent
Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i al possible ús de noves tecnologies per part de
l'empresa contractista no previstes fins ara, com la utilització eventual d'aparells
PDA's per fer lliuraments als ajuntaments.”
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,
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