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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 12 DE MAIG DE 2016 
 
A la ciutat de Barcelona, el 12 de maig de 2016, a les 11hores, 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 (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, 
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals 
(ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla CiU), vicepresidenta 
cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret 
a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora 
Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel Forns i Fusté (CiU) i Joan Carles 
García i Cañizares (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert 
i Agut (ERC-AM), Jordi Fabrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-
AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Valentí Junyent i Torras (CiU), Josep Ramon 
Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats i 
diputades amb veu però sense vot següents: senyora Alexandra Sevilla i Oliveras 
(Entesa), senyors Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i 
Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso 
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer, 
senyor Josep Abella Albiñana. 
 
Excusen la seva absència el diputat senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU), i la 
diputada senyora Núria Marín i Martínez (PSC-CP).   
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, i constatada l’existència de quòrum , 
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 28 d’abril de 2016. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la 

Sentència, dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el procediment núm. 6377/2015, que estima el recurs de 
suplicació, interposat pel senyor FRP contra la Sentència dictada pel Jutjat 
Social núm. 13 de Barcelona, en el procediment núm. 790/2012, seguit a 
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instància de la Diputació de Barcelona i Activa Mutua 2008 davant l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i el 
senyor F.R.P. i, en conseqüència, es revoca dita resolució judicial i es 
desestimen les demandes acumulades interposades per la Diputació de 
Barcelona i Activa Mutua 2008, absolent els codemandats de les pretensions 
deduïdes en contra seva i declarant que els processos d’incapacitat temporal del 
recurrent, iniciats en dates 12.11.2010 i 25.5.2012, deriven d’accident de treball. 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2924/2016, de data 14 d’abril, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 85/2016-G, 
procediment abreujat, interposat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
contra l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, de data 23 de desembre de 
2015, que desestimava la reclamació presentada per la secció sindical de 
Comissions Obreres de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària contra 
l’aprovació del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2016, pel 
que fa a aquest organisme, per ometre el crèdit suficient per a donar compliment 
a les obligacions exigibles, per despesa del personal del capítol primer i per 
vulneració del dret d’informació de les representacions sindicals. 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2927/2016, de data 14 d’abril, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 18/2016-D, 
procediment abreujat, interposat pel senyor EMC contra el Decret dictat pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, de data 4 de novembre de 2015, que desestimà el recurs de 
reposició formulat, en data 14 de juliol de 2015, contra l’acte presumpte de no 
haver estat cridat per a ocupar un lloc d’informador en la campanya de prevenció 
d’incendis forestals S-06/15. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
5. Dictamen pel qual es proposa la convalidació, per delegació de la Presidència, 

de la modificació del pressupost de l’activitat “Llum de tots” de l’entitat l’Olivera 
SCCL, assistència tècnica subvencionada en el marc de la convocatòria 
20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació 
territorial de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014).  

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

conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Patronat 
Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, per promoure la 
internacionalització del món local.  

 
Direcció de Serveis de Formació 
 
7. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 

conveni marc a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Institut de 
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Seguretat Pública de Catalunya, amb l’objecte de definir el règim de col·laboració 
en la determinació i el disseny de l’oferta formativa en l’àmbit de la formació 
contínua per a policies locals i personal d’emergències i de protecció civil, així 
com la formació de càrrecs públics locals en matèria de seguretat. 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
8. Dictamen pel qual es proposa autoritzar, per delegació del Ple, la pròrroga 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 de 
l’Organisme de Gestió Tributària, promogut pel Consorci LOCALRET, en virtut 
del conveni signat entre ambdues entitats, en data 27.02.2013, per a la compra 
agregada dels serveis de telecomunicacions, corresponents als: Lot 1-Serveis de 
comunicacions de veu en ubicació fixa, Lot 2-Serveis de comunicacions mòbils 
de veu i dades i Lot 3-Servei de dades i d’accés a internet. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
9. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 

conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona, amb l’objecte 
de regular les relacions jurídiques en relació amb “Destinació Barcelona” 2016.  

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
10. Dictamen pel qual es proposa revocar definitivament, per delegació de la 

Presidència, les subvencions concedides a diverses entitats, segons Bases 
específiques, i 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 territorial de Barcelona. 

 
11. Dictamen pel qual es proposa revocar inicialment, per delegació de la 

Presidència, les subvencions concedides a diverses entitats, segons Bases 
específiques, i 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 territorial de Barcelona. 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
12. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes, per a l’any 2016, 
així com el text de la convocatòria i l’extracte d’aquesta en llengua castellana, i el 
model de sol·licitud. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 

13. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
senyora LDF, en resolució de l’expedient núm. 2016/282. 
 

14. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2016/568. 

 
15. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 

VFR, en resolució de l’expedient núm. 2016/1009. 
 

16. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Tibidabo Properties, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/1415. 

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

Tibidabo Properties S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/1428. 
 

18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 
ACM, en resolució de l’expedient núm. 2016/1968. 

 
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor 

DBB., en resolució de l’expedient núm. 2016/2040. 
 
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, una 

addenda al conveni de col·laboració formalitzat, en data 24 de juliol de 2014, 
entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, amb l’objecte d’executar les obres del projecte: “Millora 
general. Obres complementàries de la Variant de Calldetenes. Carretera N-141d. 
P.k. 1,500 al 3,000. Tram: Calldetenes (Clau: XB-05028-C1)”. 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
21. Dictamen pel qual es proposa revocar inicialment, per delegació de la 

Presidència, la subvenció atorgada a l’empresa Southern Road, SL, en la 
convocatòria de l’any 2014, destinada a la instal·lació d’una caldera de biomassa 
per un import de 5.438,52 € (cinc mil quatre-cents trenta-vuit euros amb 
cinquanta-dos cèntims), per no presentar la documentació justificativa. 

 
22. Dictamen pel qual es proposa revocar inicialment, per delegació de la 

Presidència, les subvencions atorgades a diverses entitats, en la convocatòria de 
l’any 2014, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, per 
no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, per un import de 
6.511,88 € (sis mil cinc-cents onze euros amb vuitanta-vuit cèntims).  

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

modificació de tres convenis tipus de col·laboració per a la gestió i l’execució 
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dels Plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, formalitzats respectivament entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, l’Agrupació de Defensa Forestal 
Hortonenca i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, l’Agrupació de Defensa 
Forestal Sant Sadurní d’Anoia i la Federació d’ADF del Penedès Garraf i entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, l’Agrupació de 
Defensa Forestal Font-Rubí i la Federació d’ADF del Penedès Garraf.  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 d’abril de 2016.-  Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 28 d’abril de 2016, 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 donar compte, per delegació del Ple, de la 
Sentència, dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el procediment núm. 6377/2015, que estima el recurs de 
suplicació, interposat pel senyor F.R.P. contra la Sentència dictada pel Jutjat 
Social núm. 13 de Barcelona, en el procediment núm. 790/2012, seguit a 
instància de la Diputació de Barcelona i Activa Mutua 2008 davant l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i el 
senyor FRP i, en conseqüència, es revoca dita resolució judicial i es desestimen 
les demandes acumulades interposades per la Diputació de Barcelona i Activa 
Mutua 2008, absolent els codemandats de les pretensions deduïdes en contra 
seva i declarant que els processos d’incapacitat temporal del recurrent, iniciats 
en dates 12.11.2010 i 25.5.2012, deriven d’accident de treball.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 6377/2015, que estima el recurs de suplicació interposat pel senyor 
FRP contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 13 de Barcelona en el 
procediment núm. 790/2012, seguit a instància de la Diputació de Barcelona i Activa 
Mutua 2008 davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de 
la Seguretat Social i el senyor FRP, i en conseqüència es revoca dita resolució judicial 
i es desestimen les demandes acumulades interposades per la Diputació de Barcelona 
i Activa Mutua 2008 i s’absol els codemandats de les pretensions deduïdes en contra 
seu i es declara que els processos d’incapacitat temporal del recurrent iniciats en data 
12.11.2010 i 25.5.2012 deriven d’accident de treball. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, de 
les proves practicades es desprèn que, en contra del que sostenia l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social i el propi funcionari, la contingència professional de les seves 
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incapacitats temporals no provenien d’assetjament laboral, tot i la causa laboral de la 
seva incapacitat. 
 
Vist l'apartat 3.4.b)  de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el procediment núm. 6377/2015, que estima el 
recurs de suplicació interposat pel senyor FRP contra la Sentència dictada pel Jutjat 
Social núm. 13 de Barcelona en el procediment núm. 790/2012, seguit a instància de 
la Diputació de Barcelona i Activa Mutua 2008 davant l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i el senyor FRP, i en conseqüència 
es revoca dita resolució judicial i es desestimen les demandes acumulades 
interposades per la Diputació de Barcelona i Activa Mutua 2008 i s’absol els 
codemandats de les pretensions deduïdes en contra seu i es declara que els 
processos d’incapacitat temporal del recurrent iniciats en data 12.11.2010 i 25.5.2012 
deriven d’accident de treball. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als 
efectes legals oportuns.” 

 
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2924/2016, de data 14 d’abril, 
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 85/2016-G, 
procediment abreujat, interposat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
contra l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona, de data 23 de desembre de 
2015, que desestimava la reclamació presentada per la secció sindical de 
Comissions Obreres de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària contra 
l’aprovació del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2016, pel 
que fa a aquest organisme, per ometre el crèdit suficient per a donar compliment 
a les obligacions exigibles, per despesa del personal del capítol primer i per 
vulneració del dret d’informació de les representacions sindicals.- 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. 10 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 85/2016-G 
procediment abreujat, interposat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra 
la Resolució de data 23 de desembre de 2015 del Ple de la Diputació de Barcelona, 
que desestimava la reclamació presentada per la comissió sindical de Comissions 
Obreres de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària contra el pressupost d’aquest 
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organisme per al 2016 i aprovava definitivament el Pressupost General de la Diputació 
de Barcelona per l’any 2016. 
 

Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment 
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  
 

Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi. 
 

Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 

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 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 85/2016-G, procediment 
abreujat, interposat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra la Resolució 
de data 23 de desembre de 2015 del Ple de la Diputació de Barcelona, que 
desestimava la reclamació presentada per la comissió sindical de Comissions Obreres 
de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària contra el pressupost d’aquest organisme 
per al 2016 i aprovava definitivament el Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona per l’any 2016. 
 

Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
10 de Barcelona. 
 

Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en 
el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: En la sessió de la Junta de Govern prèvia a l’aprovació dels 
Pressupostos de 2016 es va resoldre la demanda que en aquell moment feia aquesta 
secció sindical i el que entenem és que la presentació d’aquest contenciós no mostra 
sinó que continuem tenim un problema que hem de resoldre i, com hem parlat en 
altres ocasions, que hem d’evitar la judicialització de les relacions laborals. 
Simplement, mantenir que el problema persisteix i que aquesta n’és una mostra més.  
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Respon el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Entenc, més que una altra 
cosa, que estem en temps d’arribar a acords i estem pactant. La voluntat, ho he dit en 
vàries ocasions, és tancar-ho aquest any i entenc que aquest recurs és part de la 
negociació, una mesura de pressió que es pot retirar en qualsevol moment, i que tot el 
que es va al·legar en el seu moment per resoldre, com una al·legació que aturava el 
Pressupost, doncs fa que el sindicat arribi fins a aquest punt. Però, entenc que, 
d’aquesta manera i tal com van les coses, és més una mesura de pressió que no pas 
una realitat que arribi a prosperar. 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2927/2016, de data 14 d’abril, 
pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 18/2016-D, 
procediment abreujat, interposat pel senyor EMC contra el Decret dictat pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, de data 4 de novembre de 2015, que desestimà el recurs de reposició 
formulat, en data 14 de juliol de 2015, contra l’acte presumpte de no haver estat 
cridat per a ocupar un lloc d’informador en la campanya de prevenció d’incendis 
forestals S-06/15.- 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. 8 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 18/2016-D, 
procediment abreujat, interposat pel senyor EMC contra el Decret de data 4 de 
novembre de 2015 dictat pel diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos 
i Societat de la Informació que desestimava el recurs de reposició formulat en data 14 
de juliol de 2015 contra l'acte presumpte de no crida per ocupar un lloc d'informador en 
la campanya de prevenció d'incendis forestals S-06/15. 
 

Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment 
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  
 

Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi. 
 

Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 

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.  
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 

 

Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 18/2016-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor EMC contra el Decret de data 4 de novembre de 2015 
dictat pel diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació que desestimava el recurs de reposició formulat en data 14 de juliol de 
2015 contra l'acte presumpte de no crida per ocupar un lloc d'informador en la 
campanya de prevenció d'incendis forestals S-06/15. 
 

Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona. 
 
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en 
el recurs esmentat i en les instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa la convalidació, per delegació de la 
Presidència, de la modificació del pressupost de l’activitat “Llum de tots” de 
l’entitat l’Olivera SCCL, assistència tècnica subvencionada en el marc de la 
convocatòria 20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació 
territorial de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014).- 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 PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació va aprovar, mitjançant acord 41/14, les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), que van ser publicades al BOPB 
en data 20 de febrer de 2014. 
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Es preveien quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions per a donar 
suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (codi: 
20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament (codi: 20142014512000575B); la tercera, 
relativa a subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la quarta, destinada a subvencions 
per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000579B). 
 
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 20142014512000575B (suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament) i 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament) i es va publicar al BOPB de data 17 de juliol de 
2014.  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 20142014512000573B per a donar suport a assistències tècniques en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, l’activitat “Llum de tots” de l’entitat 
l’Olivera SCCL va rebre una subvenció per un import de QUARANTA-QUATRE MIL 
NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
(44.953,65). 
 
D’acord amb les Bases Generals comunes a les convocatòries aprovades en data 13 
de febrer de 2014 mitjançant acord 41/14 de la Junta de Govern de la Corporació, el 
període d’execució de les activitats subvencionades s’establia entre l’1 de gener de 
2014 i el 30 de juny de 2015, i s’atorgava un termini de justificació final de tres mesos, 
és a dir, fins el 30 de setembre de 2015.  
 
Durant la fase de justificació de l’assistència tècnica “Llum de tots”, des del servei 
gestor es va detectar una variació entre el pressupost executat per les entitats sòcies i 
el pressupost per executors inicialment aprovat, variació que va ser comunicada a 
l’entitat beneficiària. En el mes de febrer de 2016, l’entitat va presentar una nova 
justificació que contenia la mateixa variació respecte del pressupost per executors que 
s’havia detectat en la primera revisió de la justificació.  
 
En data 3 de març de 2016 l’entitat beneficiària va sol·licitar una modificació del 
pressupost de l’actuació inicialment aprovat, en el sentit de modificar la distribució dels 
imports a executar per l’entitat sol·licitant i per dues entitats locals del país beneficiari, 
respectivament, sense que s’alteri l’import total del pressupost de l’assistència tècnica 
ni el de la subvenció aportada per la Diputació. Segons s’indica en la sol·licitud 
presentada, així com en l’informe tècnic elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de data 3 de març de 2016, còpia dels quals s’acompanya al 
present instrument, els canvis pressupostaris obeeixen a la necessitat de facilitar el 
control de les seves despeses de viatges i estades per part dels dos socis locals i 
assumir els increments esdevinguts, facilitar la implicació del personal de formació i 
assumir, per part de l’entitat beneficiària, alguns costos externs com ara els relatius a 
estudis tècnics per increments no previstos inicialment. L’esmentat informe tècnic 
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considera que els canvis sol·licitats estan justificats, que no suposen cap modificació 
en els objectius de l’actuació, ni afecten a la finalitat de la subvenció, ni perjudiquen 
drets de tercers, respecten les condicions previstes en les bases reguladores generals 
i específiques relatives a aquesta subvenció i no afecten a la valoració del partenariat.  
 
S’incorporen a continuació els quadres 1 i 2 que detallen, respectivament, el 
pressupost de l’actuació inicialment aprovat i pressupost modificat proposat per 
l’entitat. 
 
Quadre 1 

PRESSUPOST APROVAT 

Partides Diba Entitat 
sol·licitant 

Municipi 
BCN 

Govern 
local país 
destinatari 

Agent 
empresarial 

Altres 1 
(Agent 
JEM) 

Altres 2 
(Hidr 
SA) 

A.1 
Recursos 
Humans 

9.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.428,00 5.508,00 

A.2 
Serveis 
Externs 

22.392,00 19.242,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 

A.3 
Viatges i 
estades 

10.485,00 10.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.4 Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.1 
Despeses 
Indirectes 

2.140,65 2.140,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 44.953,65 31.867,65 0,00 0,00 0,00 7.578,00 5.508,00 

 
Quadre 2 

NOU PRESSUPOST 

Partides Diba Entitat 
sol·licitant 

Municipi 
BCN 

Govern 
local país 
destinatari 

Agent 
empresarial 

Altres 1 
(Agent 
JEM) 

Altres 2 
(Hidr 
SA) 

A.1 
Recursos 
Humans 

7.766,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.563,00 5.203,53 

A.2 
Serveis 
Externs 

22.391,65 20.972,32 0,00 0,00 0,00 823,36 595,97 

A.3 
Viatges i 
estades 

12.654,81 9.728,66 0,00 0,00 0,00 1.333,65 1.592,50 

A.4 Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.1 
Despeses 
Indirectes 

2.140,65 2.140,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 44.953,65 32.841,63 0,00 0,00 0,00 4.720,01 7.392,00 

 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte 
es proposa convalidar la modificació del pressupost de l’assistència tècnica “Llum de 
tots” de l’entitat l’Olivera SCCL, subvencionada en el marc de la convocatòria 
20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
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l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), mitjançant acord de la Junta de 
Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014). 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú que permet a 
l’administració, excepcionalment, atorgar eficàcia retroactiva als actes quan 
produeixen efectes favorables a la persona interessada, sempre que els supòsits de 
fet necessaris existeixin ja en la data en la qual es retrotregui l’eficàcia de l’acte i 
aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres persones; i l’article 67 d’aquesta 
mateixa llei, que possibilita a l’administració convalidar els actes anul·lables, 
esmenant-ne els vicis que presentin, establint alhora que l’acte de validació produeix 
efecte des de la seva data, llevat del que es disposa per a la retroactivitat dels actes 
administratius. 
 
D’acord amb l’establert a l’article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), respecte 
de les modificacions de la resolució de concessió. 
 
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la 
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el 
procediment de gestió i justificació de subvencions. 
 
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 41/14) i publicades al 
BOPB de data 20 de febrer de 2014. 
 
Vist l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), que atribueix la competència a la Junta de 
Govern per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions per 
concurrència competitiva, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- CONVALIDAR la modificació del pressupost de l’assistència tècnica “Llum de 
tots” de l’entitat l’Olivera SCCL, subvencionada en el marc de la convocatòria 
20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), mitjançant acord de la Junta de 
Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014), segons el detall 
dels pressupostos que conté la part expositiva d’aquest acte que és conforme amb allò 
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proposat a l’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, així com a la 
sol·licitud presentada per l’entitat, de data 3 de març de 2016, que s’acompanyen. 
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’entitat l’Olivera SCCL.” 

 
6.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Patronat 
Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, per promoure la 
internacionalització del món local.- 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 PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 

 
El Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-
DIPLOCAT, en endavant) és una institució creada el novembre del 2012 amb l’objectiu 
de mostrar Catalunya al món i d’incidir en l’opinió pública internacional per tal de 
potenciar la imatge i el prestigi del país a l’exterior. Es tracta d’un consorci públic-privat 
liderat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, amb una activa participació 
d’institucions catalanes, universitats i escoles de negocis, i patronals, cambres o 
associacions empresarials. Aquesta composició i un funcionament basat en la 
transversalitat, la proximitat a la ciutadania i la coordinació interinstitucional permet al 
Govern de la Generalitat establir vincles amb els diferents actors de la societat civil 
catalana. 
 
Les activitats de PCM-DIPLOCAT inclouen pràctiques de diplomàcia pública com ara 
un programa de visitants internacionals adreçat a personalitats estrangeres, iniciatives 
de diplomàcia digital, debats acadèmics, trobades empresarials, contactes amb 
premsa estrangera i intercanvis de bones pràctiques internacionals. A més, PCM-
DIPLOCAT treballa per reforçar les capacitats en matèria de relacions internacionals 
dels ciutadans, de les entitats i de les administracions de Catalunya, alhora que els 
anima a ser actius en les principals iniciatives de governança global. 
 
Entre els objectius de la Diputació de Barcelona en matèria de relacions internacionals 
destaca el reforç a la internacionalització dels ens locals de la demarcació de 
Barcelona a nivell institucional, empresarial i de societat civil, així com de la pròpia 
institució. En aquesta línia la Diputació de Barcelona dóna suport als ens del territori 
per millorar les seves capacitats tècniques i polítiques mitjançant el desenvolupament 
d’una estratègia internacional que contribueixi a portar a terme les prioritats de la 
demarcació i que serveixi per promoure i augmentar la presencia dels ens de 
Barcelona a nivell internacional. Per tal d’aconseguir aquests objectius, la Diputació 
també treballa amb les institucions a Catalunya que contribueixi a la 
internacionalització del territori de Barcelona. 
 
El PCM-DIPLOCAT és un ens participat per la Diputació de Barcelona, al qual aquesta 
corporació aporta anualment una quantitat per finançar parcialment les seves 
despeses corrents. Per a l’anualitat 2016, la Presidència de la corporació va aprovar 
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l’aportació de SETANTA MIL (70.000) EUR mitjançant resolució 2598/2016, de data 7 
d’abril. 
 
Atès l’encaix entre les línies de treball del PCM-DIPLOCAT i de la Diputació de 
Barcelona en matèria d’internacionalització del món local català, formació específica, o 
foment de fórmules públic-privades, es planteja la realització d’iniciatives conjuntes a 
través de mecanismes de col·laboració, amb l’objectiu de promoure la 
internacionalització del món local. 
 
Per tot l’anterior, es proposa l’aprovació mitjançant el present acte, d’un conveni marc 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el PCM-DIPLOCAT per promoure la 
internacionalització del món local català. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 

 
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; 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 pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i PCM-DIPLOCAT s’exclou 
de l’àmbit dels contractes del sector públic d’acord amb la previsió establerta a l’article 
4.1.d) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada mitjançant Decret de la Presidència 3048/16, de 14 d’abril, que estableix la 
competència de la Junta de Govern per a l’aprovació de convenis marcs o protocols 
generals, per delegació de la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el PCM-DIPLOCAT, el text de la qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
PCM-DIPLOCAT PER PROMOURE LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL MÓN LOCAL 
 
D’una banda, el Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 
(PCM-DIPLOCAT, en endavant), amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 418, 1-2, de Barcelona 
(08037) i NIF Q5856401D, representada pel seu Secretari General, Sr. Albert Royo i Mariné, 
en virtut de la Resolució PRE/272/2013, de data 15 de febrer de 2013, publicada al DOGC 
6319, de 20 de febrer de 2013.  
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I, de l’altra, la Diputació de Barcelona amb domicili a Rambla de Catalunya 126 de 
Barcelona (08008) i NIF P-0800000-B, representada per la seva Presidenta, Excma. Sra. 
Mercè Conesa i Pagès, a tenor de l’establert a l'article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i assistida per la Secretària General, Sra. Petra 
Mahillo García, en virtut de les funcions reservades en el Decret de la Presidència núm. 
10481/15, de 13 de novembre (BOPB de 26 de novembre de 2015). 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
El Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-
DIPLOCAT, en endavant) és una institució creada el novembre del 2012 amb l’objectiu de 
mostrar Catalunya al món i d’incidir en l’opinió pública internacional per tal de potenciar la 
imatge i el prestigi del país a l’exterior. Es tracta d’un consorci públic-privat liderat pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya, amb una activa participació d’institucions catalanes, 
universitats i escoles de negocis, i patronals, cambres o associacions empresarials. Aquesta 
composició i un funcionament basat en la transversalitat, la proximitat a la ciutadania i la 
coordinació interinstitucional permet al Govern de la Generalitat establir vincles amb els 
diferents actors de la societat civil catalana. 
 
Les activitats de PCM-DIPLOCAT inclouen pràctiques de diplomàcia pública com ara un 
programa de visitants internacionals adreçat a personalitats estrangeres, iniciatives de 
diplomàcia digital, debats acadèmics, trobades empresarials, contactes amb premsa 
estrangera i intercanvis de bones pràctiques internacionals. A més, PCM-DIPLOCAT 
treballa per reforçar les capacitats en matèria de relacions internacionals dels ciutadans, de 
les entitats i de les administracions de Catalunya, alhora que els anima a ser actius en les 
principals iniciatives de governança global. 
 
Entre els objectius de la Diputació de Barcelona en matèria de relacions internacionals 
destaca el reforç a la internacionalització dels ens locals de la demarcació de Barcelona a 
nivell institucional, empresarial i de societat civil, així com de la pròpia institució. En aquesta 
línia la Diputació de Barcelona dóna suport als ens del territori per millorar les seves 
capacitats tècniques i polítiques mitjançant el desenvolupament d’una estratègia 
internacional que contribueixi a portar a terme les prioritats de la demarcació i que serveixi 
per promoure i augmentar la presencia dels ens de Barcelona a nivell internacional. Per tal 
d’aconseguir aquests objectius, la Diputació també treballa amb les institucions a Catalunya 
que contribueixi a la internacionalització del territori de Barcelona. 
 
El PCM-DIPLOCAT és un ens participat per la Diputació de Barcelona, al qual aquesta 
corporació aporta anualment una quantitat per finançar parcialment les seves despeses 
corrents. Per a l’anualitat 2016, la Presidència de la corporació va aprovar l’aportació de 
SETANTA MIL (70.000) EUR mitjançant resolució 2598/2016, de data 7 d’abril. 
 
Atès l’encaix entre les línies de treball del PCM-DIPLOCAT i de la Diputació de Barcelona 
en matèria d’internacionalització del món local català, formació específica, o foment de 
fórmules públic-privades, es planteja la realització d’iniciatives conjuntes a través de 
mecanismes de col·laboració, amb l’objectiu de promoure la internacionalització del món 
local.  
 
El present conveni marc ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data [    ] de 2016. 
 
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent la plena capacitat per 
aquest acte, formalitzen el present conveni marc que es regirà pels següents 
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PACTES 
 

PRIMER.- Objecte del conveni marc de col·laboració 
 
El present conveni té per objecte definir i regular el marc de la col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el PCM-DIPLOCAT per promoure la internacionalització del món 
local. 
 
SEGON.- Compromisos específics 
 
2.1.- Compromisos de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

 Prestar assistència tècnica al PCM – DIPLOCAT en la definició de les accions a 
realitzar en el marc del conveni, així com en els documents de treball vinculats a les 
esmentades accions. 

 Col·laborar en la definició de l’estratègia d’acció exterior del territori i donar suport en 
la recerca de nous socis, àmbits de treball i zones geogràfiques. 

 Donar suport en la difusió d’activitats i facilitar relacions amb governs locals del món i 
organitzacions internacionals, així com municipis i entitats de la societat civil de la 
demarcació de Barcelona. 

 Identificar potencials candidats per al Màster Executiu de Diplomàcia i Acció Exterior. 
 

2.2.- Compromisos del PCM-DIPLOCAT 
 
PCM-DIPLOCAT es compromet a: 

 

 Incorporar la perspectiva local en la projecció de Catalunya a l’exterior i identificar 
línies de treball i àmbits de col·laboració d’interès comú. 

 Informar a la Diputació de Barcelona de les iniciatives rellevants en el marc de l’acció 
exterior del territori, així com de les delegacions que visiten Catalunya per tal de 
facilitar les relacions institucionals de la Diputació de Barcelona. 

 Donar suport tècnic en la definició, organització i difusió d’activitats facilitant els 
contactes i les relacions de la societat civil del país amb possibles socis 
internacionals, tot afavorint la internacionalització de les seves accions i la creació de 
relacions duradores que tinguin un impacte positiu i fomentin l’intercanvi del 
coneixement i el posicionament internacional de Catalunya.  

 Convidar a participar a la Diputació de Barcelona en el procés de identificació i 
selecció de ponents i experts per a activitats de formació que duguin a terme. Així 
mateix, reservarà espais de participació a la Diputació en aquestes activitats, incloent 
la reserva de 2 places al Màster Executiu de Diplomàcia i Acció Exterior.   

 
TERCER.- Comissió de Seguiment 
 
Les parts integraran una Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració, conformada 
per un representant del PCM-DIPLOCAT i un representant de la Diputació de Barcelona. 
Les finalitats de la comissió seran les següents: 
 
I. Establir les línies estratègiques conjuntes i impulsar les activitats que es portaran a terme 

en virtut del conveni marc de col·laboració.  
II. Proposar als òrgans competents de cadascuna de les parts la formalització d’acords amb 

altres institucions.  
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III. Avaluar el compliment i donar seguiment als compromisos que s’assumeixin tant en el 
marc d’aquest conveni de col·laboració com en altres que es formalitzin en virtut de la 
seva aplicació.  

 
IV. Reportar i donar a conèixer a les parts els avenços que s’obtinguin en el compliment de 

l’objecte del conveni marc de col·laboració i dels que se’n derivin. 
 

V. Proposar solucions a qualsevol punt que se susciti en l’aplicació o interpretació del 
conveni marc de col·laboració.  
 

La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant la vigència del 
conveni, així com quan sigui oportú en funció de les necessitats derivades del 
desenvolupament del present conveni, i el seu funcionament es regirà per les regles que la 
pròpia comissió determini. 
 
QUART.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
Si qualsevol de les parts incompleix les obligacions derivades d’aquest conveni, l’altra estarà 
facultada per exigir el seu compliment o declarar la resolució del mateix. 
 
També podrà acordar-se la resolució quan, malgrat haver optat pel compliment, aquest 
resulti impossible. 
 
En qualsevol cas, la part afectada tindrà dret a rescabalar-se dels danys i a una 
indemnització pels perjudicis ocasionats. 
 
També seran causa de resolució del conveni les susceptibles de determinar la resolució dels 
contractes administratius, excepte si són incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions de col·laboració. 

 
CINQUÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni pot extingir-se per la realització del seu objecte o expiració del seu 
termini de vigència, per acord de les parts signatàries i, per resolució, de conformitat amb 
les causes previstes al Pacte Quart. 
 
SISÈ.- ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓ I PRÒRROGA 
 
Aquest conveni marc de col·laboració entrarà en vigor el dia de l’última signatura de les 
parts i restarà vigent fins el 31 de desembre de 2016. 
 
La vigència d’aquest conveni podrà prorrogar-se previ acord per escrit de les parts. 
 
SETÈ.- Normativa aplicable i jurisdicció competent 
 
El present conveni marc de col·laboració es regeix pels seus propis pactes, i en allò que no 
estigui establert, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions pública de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals, aprovat per Decret 179/1995. de 13 de juny, i per la resta de l’ordenament de 
règim local espanyol i autonòmic aplicable. 
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Sense perjudici d’una resolució de mutu acord entre les parts, els Tribunals de l’ordre 
contenciós – administratiu de Barcelona seran els competents per al coneixement de les 
qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la interpretació, aplicació i extinció d’aquest 
conveni. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat i a un sol efecte, en els llocs i dates que seguidament s’indiquen.” 
 

Segon.- NOTIFICAR els acords precedents al PCM-DIPLOCAT.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Bé, sobre els dictàmens pròpiament dits, tant el 5 com el 6, no 
tenim gaire cosa a dir. Vull dir, estem a favor del fet que això tiri endavant i, en tot cas, 
manifestar la sorpresa que ja vam manifestar quan dèiem que hi havia algun dictamen 
que no estava signat. En aquest cas tots estan signats, però la sorpresa és de qui 
signa aquests dictàmens perquè, en aquest cas, la signatura del comissionat de   
Relacions Internacionals o la del diputat de Presidència hi haurien de ser-hi. Si ens ho 
poden aclarir i, si no, ja ho trobarem.  
 
Respon el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: El comissionat, malauradament, 
no pot signar, perquè, fins que no es resolgui el tema de l’estructura des del punt de 
vista de les persones que en poden formar part, si han de ser funcionaris o personal 
extern, no forma part de l’estructura de signatura. Però, en tot cas, no recordo que 
sigui el diputat de Presidència qui ho signa i, teòricament, aquí hi hauria d’haver  la 
signatura del director de Relacions Internacionals. El senyor Boltaina va estar malalt 
aquests últims dies...  
 
La secretària general, senyora Mahillo, diu: El va signar. 
 
El diputat senyor Ciurana (CiU), diu: En aquest cas, ja està signat. 
 
Direcció de Serveis de Formació 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 
conveni marc a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, amb l’objecte de definir el règim de 
col·laboració en la determinació i el disseny de l’oferta formativa en l’àmbit de la 
formació contínua per a policies locals i personal d’emergències i de protecció 
civil, així com la formació de càrrecs públics locals en matèria de seguretat.- 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 PSC-
CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis de Formació, duu a 

terme una exhaustiva oferta formativa destinada a satisfer les necessitats de 
formació tant del personal propi i dels ens dependents de la Diputació, com del 
personal al servei dels ens locals de la demarcació de Barcelona. Es tracta 
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d’accions formatives promogudes per la mateixa Direcció i pels diferents Àmbits 
Promotors de Formació de la Corporació. 

 
2. La Direcció de Serveis de Formació pot abordar aquestes necessitats oferint 

accions formatives ja dissenyades o bé amb el disseny d’accions formatives a 
mida, que acompanyin la preparació, implantació i consolidació dels projectes 
estratègics de canvi organitzatiu o dels models de gestió corporativa. 

 
3. La Direcció de Serveis de Formació ha dissenyat una eina transversal que recull la 

formació planificada de la Corporació, l’anomenat Banc d’Accions formatives (en 
endavant BAF), aprovat per Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 
2015 (ref. VNIS D12261/15), en la part destinada al personal al servei dels ens 
locals, i per Decret de la Presidència de data 3 de febrer de 2016 (ref. VNIS 
D459/16), en la part corresponent al personal propi i dels ens dependents de la 
Diputació. 

 
El BAF esdevé un instrument viu, actualitzat i flexible per recollir les necessitats 
formatives dels destinataris. L’objectiu d’aquesta eina és el d’incorporar totes les 
accions formatives que es promouen des de la Diputació de Barcelona. 

 
4. A més, també es pretén donar satisfacció a aquelles demandes o aspectes 

puntuals que requereixen d’una resposta difícilment previsible, com ara 
l’actualització normativa, metodològica, tecnològica, etc.  

 
5. Aquestes actuacions tenen la finalitat d’impulsar la millora de la qualificació 

professional dels empleats de la Diputació de Barcelona i dels empleats públics 
locals, per tal d’assolir l’eficàcia de l’administració local en la prestació de serveis 
que garanteixin la qualitat de vida de la ciutadania, alhora que doni suport al 
personal propi, en el seu desenvolupament professional. 

 
6. Detectades les necessitats formatives anuals dels empleats públics locals i de la 

Diputació de Barcelona per a l’exercici 2016, s’evidencia la idoneïtat de realitzar 
diverses accions formatives. 

 
7. Vist que no sempre és possible abordar la formació del personal mitjançant 

accions programades internament i que hi han necessitats molt específiques per 
raó del col·lectiu i de la matèria, es fa necessari establir col·laboracions amb altres 
entitats especialitzades en certs àmbits per tal de donar resposta a les demandes. 

 
8. L’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en endavant, ISPC), d’acord amb la 

Llei 10/2007, del 30 de juliol, és el centre de formació i recerca en l’àmbit de la 
seguretat de la Generalitat de Catalunya i té, entre d’altres, la funció d’establir i 
desenvolupar les polítiques generals de formació relatives als cossos de policia 
local de Catalunya i al personal d’emergències i de protecció civil, assenyalar les 
directrius i els criteris tècnics per a l’elaboració dels plans de formació dels ens 
locals en matèria de personal de seguretat, coordinar-ne el desenvolupament i 
prestar-los assistència en l’execució dels dits plans. 
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9. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya té la competència de reconèixer les 
activitats de formació contínua adreçades als cossos de policia de Catalunya i al 
personal de prevenció i extinció d’incendis i salvaments promogudes per 
institucions i entitats alienes a l’ISPC, d’acord amb el que disposa l’Ordre 
INT/2013, de 27 de març, per la qual s’estableixen els requisits i es regula el 
procediment de reconeixement de les esmentades activitats. 

 
10. D’acord amb les respectives atribucions, totes les parts consideren que tenen uns 

objectius en part coincidents i complementaris i, per aquesta raó, consideren 
necessari col·laborar en la formació dels càrrecs públics locals, les policies locals i 
del personal d’emergències i de protecció civil, apropant les activitats formatives al 
territori, per tal de donar les màximes facilitats per a l’assistència de les persones 
interessades. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l'apartat 7è.I.4.b.2) 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 (BOPB de 
17/09/2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents   
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el conveni marc a signar amb l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya per definir el règim de col·laboració en la determinació i el disseny de 
l’oferta formativa en l’àmbit de la formació contínua per a policies locals i per al 
personal d’emergències i de protecció civil, així com la formació de càrrecs públics 
locals en matèria de seguretat. 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE FORMACIÓ 
PER A CÀRRECS PÚBLICS LOCALS, LES POLICIES LOCALS I EL PERSONAL 
D’EMERGÈNCIES I DE PROTECCIÓ CIVIL 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta de la Corporació, l’Excma. 
Sra. Mercè Conesa Pagès, i facultada en aplicació de l'article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local assistida per la secretària delegat/da, Sra. 
Rosa Maria Artiaga i Gil, en virtut de les determinacions previstes en el Decret de la 
Presidència de la corporació núm. 10481/15 de 13 de novembre de 2015 publicat al BOPB 
de data 26 de novembre de 2015. 
 
L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA, amb NIF Q0801494F  
representat per ....................................................., que actua en virtut de les funcions 
atribuïdes per l’article .......................................................... 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en endavant, ISPC), d’acord amb la Llei 

10/2007, del 30 de juliol, és el centre de formació i recerca en l’àmbit de la seguretat de 
la Generalitat de Catalunya i té, entre d’altres, la funció d’establir i desenvolupar les 
polítiques generals de formació relatives als cossos de policia local de Catalunya i al 
personal d’emergències i de protecció civil, assenyalar les directrius i els criteris tècnics 
per a l’elaboració dels plans de formació dels ens locals en matèria de personal de 
seguretat, coordinar-ne el desenvolupament i prestar-los assistència en l’execució dels 
dits plans. 

 
2. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya té la competència de reconèixer les activitats 

de formació contínua adreçades als cossos de policia de Catalunya i al personal de 
prevenció i extinció d’incendis i salvaments promogudes per institucions i entitats alienes 
a l’ISPC, d’acord amb el que disposa l’Ordre INT/2013, de 27 de març, per la qual 
s’estableixen els requisits i es regula el procediment de reconeixement de les 
esmentades activitats. 

 
3. La Diputació de Barcelona té competència en matèria de cooperació i assistència 

jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat 
econòmica, i porta a terme una amplia oferta formativa destinada al personal al servei 
dels ens locals.  

 
4. Ambdues parts coincideixen en la necessitat d’aportar coneixements ,informació i 

formació en matèria de seguretat als/les alcaldes/alcaldesses i als/les regidors/res 
delegats/delegades de seguretat. 

 
5. D’acord amb les respectives atribucions, totes les parts consideren que tenen uns 

objectius en part coincidents i complementaris i, per aquesta raó, consideren necessari 
col·laborar en la formació dels càrrecs públics locals, les policies locals i del personal 
d’emergències i de protecció civil 

 
6. Totes les parts coincideixen en la necessitat d’apropar les activitats formatives al territori, 

per tal de donar les màximes facilitats per a l’assistència de les persones interessades. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents: 

 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és definir el règim de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’ISPC en la determinació i el disseny de l’oferta formativa en l’àmbit de la 
formació contínua per a policies locals i per al personal d’emergències i de protecció civil, 
així com la formació de càrrecs públics locals en matèria de seguretat. 
 
En concret, 
 

a) acordar, mitjançant les persones representants que es designin de cadascuna de les 
parts, l’oferta objecte de col·laboració, sigui a proposta de la Diputació de Barcelona o 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya; 

b) compartir experiència formativa i de bones pràctiques per a la planificació i el 
desenvolupament dels cursos; 
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c) assegurar l’apropament de la formació al territori, utilitzant les possibilitats que 
ofereixen les Delegacions Territorials del Departament d’Interior i la Diputació de 
Barcelona, directament o en col·laboració amb les administracions locals. 

d) definir els mecanismes de seguiment i avaluació dels cursos realitzats en el marc del 
conveni. 

e) impulsar, (d’acord amb les entitats municipalistes), la formació dels càrrecs públics 
locals en matèria de seguretat. 

f) Impulsar publicacions conjuntes en matèries relacionades amb la seguretat que siguin 
d’interès per a les administracions locals. 

 
Segona. Compromisos de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya  
 
L’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya portarà a terme les actuacions següents:  
 

a) assessorar i aportar l’experiència del seu catàleg de cursos en la determinació i 
concreció de l’oferta formativa de la Diputació de Barcelona; 

b) fer un seguiment de la realització dels cursos objecte d’aquest conveni de forma 
conjunta amb la Diputació de Barcelona; 

c) proposar el desenvolupament de cursos específics per realitzar conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona. El règim de col·laboració en aquestes accions formatives es 
concretarà en funció de les característiques de les mateixes. 

 
Tercera. Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona portarà a terme les actuacions següents: 
 

a) prendre en consideració les directrius que faci l’ISPC en relació a la concreció i 
determinació de l’oferta formativa; 

b) difondre i donar publicitat de les activitats entre els/les treballadors/es dels ens locals i 
fomentar la participació en les mateixes; 

c) fer explícita la col·laboració de l’ISPC en la realització dels cursos que es determinin 
en la Comissió de seguiment. En els documents acreditatius de la realització dels 
cursos apareixerà la fórmula “Curs realitzat amb la col·laboració de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya” i el logotip d’aquesta entitat. 

 
Quarta. Despeses econòmiques 
 
En cas que de les actuacions previstes en el present conveni es derivessin obligacions 
econòmiques conjuntes s’aprovaran convenis específics per determinar les aportacions de 
cada una de les parts. 
 
Cinquena. Protecció de dades 

 
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal, i en aquest sentit, 
exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les 
activitats objecte del present conveni en els temes que en ell s’estableixen i d’acord amb les 
instruccions facilitades per les persones responsables del seu seguiment. 
 
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a 
cap altra finalitat que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les 
mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa de nivell mitjà necessàries per 
garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no 
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autoritzat d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament. 
 
S’informa a les parts que el conveni serà publicat al web de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya la Diputació de Barcelona i al Portal de la transparència de la mateixa als efectes 
de compliment de les obligacions de publicitat previstes a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  
 

Sisena. Comissió de seguiment 
 

Es constituirà una Comissió de seguiment que estarà formada per dos representants de 
cada part. 
 

Aquesta comissió podrà reunir-se a sol·licitud de qualsevol de les parts i com a mínim una 
vegada a l’any. 
 

La Comissió de seguiment tindrà les funcions següents: 
 

a) acordar l’oferta formativa objecte de la col·laboració i tot allò que els sigui 
consubstancial: objectius, programa, durada, persones destinatàries, perfil del 
professorat i altres aspectes relacionats amb l’oferta formativa i la seva gestió. 

b) acordar les publicacions conjuntes.  
c) portar a terme el seguiment de les actuacions derivades del conveni. 
d) resoldre els dubtes que puguin sorgir de la interpretació i aplicació d’aquest conveni. 

 
Setena. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor a partir de la data de la seva signatura i fins al 31 de 
desembre de 2017, i podrà ser prorrogat expressament per períodes anuals, tret de 
denúncia expressa de qualsevol de les parts feta amb una antelació mínima de dos mesos 
respecte a la data de resolució. 
 
Vuitena. Causes de resolució anticipada 
 
Són causes de resolució anticipada d’aquest conveni: 
 

a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) El mutu acord de les parts. 
c) L incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions establertes en el 

conveni per qualsevol de les parts. 
d) La impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
e) Per qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent. 

 
Novena. Jurisdicció aplicable 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva 
execució seran resoltes per mutu acord de les parts en el sí de la Comissió de Seguiment 
prevista a la clàusula sisena d’aquest conveni. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest 
conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la 
ciutat de Barcelona.               
 
I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni per duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.” 
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Segon.- NOMENAR les persones que en nom de la Diputació de Barcelona formaran 
part de la Comissió tècnica de seguiment del Conveni. Les persones designades per 
integrar-se en l’esmentada Comissió són: 
 

 Sr. Enric Herranz Moral, Director de Serveis de Formació en representació de la 
Direcció de Serveis de Formació.  
 

 Sr. Juan Miguel Capell Manzanares, Cap del Gabinet de Seguretat Corporativa, 
en representació del Gabinet de Seguretat Corporativa.  

 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
i als interessats per al seu coneixement i efectes oportuns.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Bé, no entrarem directament a parlar d’aquest conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, però, justament 
abans de l’anterior Ple, vam tenir coneixement d’una activitat formativa en relació amb 
l’activitat entre la Diputació i aquest Institut i ens agradaria saber qui dissenya aquesta 
formació per a policies locals i també per a protecció civil en el sentit que, bé, entenem 
que va haver-hi una oferta d’un curs on es regulava jurídicament la defensa dels 
policies i un dels formadors era, concretament el senyor AR, un ferm defensor de les 
pilotes de goma, per la qual cosa no sabem si és la persona més indicada per emetre 
aquesta formació. En tot cas, ens agradaria tenir una informació ulterior sobre com es 
dissenya aquesta formació.  
 
La senyora presidenta diu: El que farem és facilitar-los la informació i com es 
dissenya. Entenc que es fa d’acord i en comú amb el mateix Institut de Seguretat 
Pública.  
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
8.- Dictamen pel qual es proposa autoritzar, per delegació del Ple, la pròrroga 
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 de 
l’Organisme de Gestió Tributària, promogut pel Consorci LOCALRET, en virtut 
del conveni signat entre ambdues entitats, en data 27.02.2013, per a la compra 
agregada dels serveis de telecomunicacions, corresponents als: Lot 1-Serveis 
de comunicacions de veu en ubicació fixa, Lot 2-Serveis de comunicacions 
mòbils de veu i dades i Lot 3-Servei de dades i d’accés a internet.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona 
varen signar un conveni de col·laboració, aprovat pel Ple de la Corporació en data 
31.01.2013 (A-10/2013), l’objecte del qual era l’establiment de les bases i condicions 
mitjançant les quals es va portar a terme la compra agregada dels serveis de 
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telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots 
aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que 
s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com 
econòmic. 
 
Vist que, per Decret núm. 2014/06, de 27.3, de la Presidència del Consorci 
LOCALRET, es va aprovar l’adjudicació del contracte derivat de “l’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”, i que es van formalitzar mitjançant els contractes que es detallen a 
continuació:  
 
LOT 1- Serveis de comunicacions de veu fixa, formalitzat amb VODAFONE ESPAÑA 
SAU, en data 22 de juliol de 2014.  
 
LOT 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, formalitzat amb l’empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014. 
 
LOT 3- Serveis de dades i d’accés a internet , formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014.  
 
Atès que en data 11 de febrer de 2016, per Decret de la Presidència núm. 2/2016, el 
Consorci LOCALRET ha comunicat a la Diputació de Barcelona l’inici dels tràmits 
administratius, per a dur a terme la pròrroga del contracte, per un període de dos anys 
més, a contar des del 21 de maig de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del 
mateix any per al LOT 1. 
 
Vist que el Consorci LOCALRET ha manifestat el seu interès per dur a terme la 
continuïtat de la contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions per tal de 
mantenir i consolidar l’optimització i estalvis econòmics fins ara assolits amb aquesta 
contractació en cadascun del seus lots, i de conformitat amb l’informe tècnic favorable 
emès pel Cap de ‘Àrea de Coneixement i Tecnologia de Localret en data 13 de gener 
de 2016, i que justifica l’esmentada pròrroga de la següent manera:   
 

“B) OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest informe es proposar la pròrroga del contracte de compra agregada del 
procés 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, d’acord amb les següents consideracions tècniques. C)  
 
C) CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
1.- Les condicions econòmiques i de servei presentades en les ofertes dels operadors 
adjudicataris, són a dia d’avui avantatjoses i ajustades a la situació del mercat.  
 
2.- El procés d’implantació ha estat més llarg del inicialment plantejat, fruit per una banda de 
la complexitat i volum de serveis que hi havia en el contracte, i dos de les desavinences 
manifestes entre els operadors sortint i adjudicatari, que en el marc de l’actual regulació 
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vigent pel que fa a les portabilitats i més concretament als serveis definits com a AMLT 
(Alquiler Mayorista de Líneas de Telecomunicaciones), ha obligat a l’operador entrant a fer 
una consulta a la CNMV, per resoldre el conflicte respecte a l’obligatorietat que tenia 
l’operador sortint de llogar aquestes línies amb els serveis associats, i que no s’ha resolt fins 
aquest mes de novembre.  
 
3.- Proposar una prorroga tal i com esta establert en el quadre de característiques 
administratives d’aquest contracte de 2 anys.  
 
D) CONCLUSIONS 
 
Per tot això, emeto un informe FAVORABLE pel que fa a l’inici de les tasques de petició de 
voluntat de pròrroga a tots els ens participants d’aquesta compra, per poder establir el preu 
de la pròrroga del procés de Compra Agregada dels Serveis de telecomunicacions (veu, 
mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, el seus organismes, els municipis, 
consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona dels tres lots i en favor 
de les mateixes empreses que actualment en son contractistes en cadascuns dels lots en 
que respectivament es divideix la present contractació”.  

 
Atesa la importància que la continuïtat del servei té per a  la Diputació de Barcelona i 
per a l’ORGT i que el servei s’està proveint de forma satisfactòria per part de les dues 
empreses adjudicatàries, VODAFONE ESPAÑA SAU per al LOT 1 i TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA SAU per als LOTS  2 i 3. 
 
Atès que l’ORGT ha palesat la seva voluntat de prorrogar els referits contractes. 
  
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 26 de juliol de 2011 
(acord 115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2016, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de Presidència núm. 3048/16, de 
data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- AUTORITZAR al Consorci LOCALRET la tramitació de la pròrroga 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, dels serveis següents:  
 
Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb efectes de 22 de juliol de 
2016 a 21 de juliol de 2018, per un import biennal de 2.249.740,93 € amb l’empesa 
VODAFONE ESPAÑA SAU, amb el següent desglossament: 
   

a. Diputació de Barcelona= 1.882.098,07 € 
b. Organisme de Gestió Tributària= 367.642,86 € 
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Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes 21 de maig de 
2016 a 20 maig de 2018, per un import biennal de 387.212,99 €, IVA inclòs, amb 
l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU., amb el següent desglossament: 
 

a. Diputació de Barcelona=  351.173,30 € 
b. Organisme de Gestió Tributària= 36.039,696 € 

 
Lot 3- Servei de dades i d’accés a internet amb efectes 21 de maig de 2016 a 20 de 
maig de 2018, per un import biennal de 6.820.014,79 €, IVA inclòs, amb l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU.  
 

a. Diputació de Barcelona= 5.270.507,43 € 
b. Organisme de Gestió Tributària=  1.549.507,36 € 

 
Segon.- ASSUMIR el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient 
per tal de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació 
d’aquest servei durant els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sens perjudici de 
l’import o cost que inicialment s’hagi assignar per aquesta i, per tant, alliberant al 
Consorci LOCALRET de qualsevol responsabilitat.  
 
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa pluriennal de 9.456.968,71 €, 
derivada dels lots 1, 2 i 3 d’aquesta contractació, a càrrec de les següents aplicacions 
dels exercicis 2016, 2017 i 2018 que figuren en el quadre següent, de la qual 
correspon a la Diputació un import de 7.503.778,81 €, i a l’Organisme de Gestió 
Tributària un import de 1.953.189,90 €, amb la condició suspensiva que per 
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els respectius 
pressupostos, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del TRLRHL: 
 

 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària i al 
Consorci LOCALRET.” 

Lot 
Aplicació 
pressupostària 

Any 2016) Import 2017 
Any 2018 
(Gener a 21 
juliol)  

Total biennal 

1 

G/14200/92600/22200 415.629,94 941.049,00 525.419,13 1.882.098,07 

ORGT – 932/22200 45.955,36 183.821,43 137.866,07 367.642,86 

 TOTAL LOT 1 461.585,30 1.124.870,43 663.285,20  2.249.740,93 € 

Lot 
Aplicació 
pressupostària 

Anualitat 2016 Anualitat 2017 Anualitat 2018 Total biennal 

2 
G/14200/92600/22200 106.815,30,30 175.586,64 68.771,37 351.173,31 

ORGT 932/22200  10.962,04 18.019,86 7.057,78 36.039,68 

  TOTAL LOT 2 117.777,33 193.606,50 75.829,15 387.212,99 

      

Lot 
Aplicació 
pressupostària 

Anualitat 2016 Anualitat 2017 Anualitat 2018 Total biennal 

3 

G/14200/92600/22203 165.922,06 272.748,76 106.826,70 545.497,52 

G/14200/49100/22203 700.239,61 1.151.078,83 450.839,21 2.302.157,65 

G/14200/33210/22203 695.430,27 1.143.173,06 447.742,79 2.286.346,12 

G/14200/17230/22203 41.520,60 68.253,07 26.732,47 136.506,14 

ORGT 932/22203  471.308,46 774.753,68 303.445,22 1.549.507,36 

  TOTAL LOT 3       6.820.014,79 

  TOTALS LOT 1, 2 i 3       9.456.968,71 € 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU) dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Bé, ja ho hem manifestat en algun altre moment i el diputat de 
Presidència ens va respondre adequadament. Sabem de les dificultats en el tema de 
la competència entre els diferents operadors però, en tot cas, manifestar que sempre 
és preferible que els contractes s’exhaureixin quan toca i convocar el nou concurs, en 
tot cas, millor que anar a pròrrogues. Simplement això.  
 
La senyora presidenta diu: Totalment d’acord.  
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona, amb l’objecte 
de regular les relacions jurídiques en relació amb “Destinació Barcelona” 2016.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències que li reconeixen els 
articles 36.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i 91.2 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, presta assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis del seu àmbit territorial perquè puguin desenvolupar les competències locals. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a 
objectius generals, entre d’altres, la promoció turística de les comarques de Barcelona 
i està interessada en dur a terme aquesta promoció en estreta col·laboració amb 
Barcelona ciutat. 
 
Barcelona és una destinació turística amb una llarga trajectòria, en base al turisme 
urbà, cada cop més important i ben posicionada, amb una oferta creuada de diferents 
tipus de productes turístics, que garanteixen una excel·lent experiència turística als 
seus visitants. 
 
L’entorn de Barcelona aporta una diversitat de productes, que amplien les possibilitats 
turístiques de la ciutat, generant noves expectatives per als seus visitants, així com, 
oferint un ventall ampli i divers d’experiències turístiques, més orientat a les 
necessitats de la demanda turística, avui molt segmentada. 
 
El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre 
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i Diputació de 
Barcelona des de l’any 2008, ha facilitat una evolució progressiva i satisfactòria a 
diferents nivells, que ha permès avançar cap a la configuració estratègica de la 
Destinació Barcelona, entesa en un sentit ampli, que té la ciutat de Barcelona com a 
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columna vertebral amb el turisme urbà i que troba un excel·lent complement amb el 
seu entorn. 
 
La posada en marxa del programa "Barcelona és molt més", creat per Turisme de 
Barcelona i gestionat per la Diputació de Barcelona, segons conveni signat entre les 
parts el proppassat 20 d’abril de 2015 (número de referència aprovació AJG-24/15 i 
conveni número de referència 62/15), és una concreció molt important per a la 
promoció de la Destinació Barcelona de manera conjunta. 
 
La Destinació Barcelona ofereix l’oportunitat per repensar la direcció i governança 
d’una destinació que és molt complexa per la seva extensió i diversitat d’agents públics 
i privats, al mateix temps, que és necessària per garantir la millora del turisme com a 
motor de progrés, de generació de riquesa i de creació de llocs de treball. Una 
oportunitat per consolidar-se com una gran destinació de Turisme Responsable i 
Sostenible. 
 
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril 
de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000€. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el 
Consorci de Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona “Destinació Barcelona” 
2016, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS 
DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, EL CONSORCI DE TURISME DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, “DESTINACIÓ BARCELONA” 2016.  
 
REUNITS 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la  
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per .. 
 
I de l’altra, el CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA, representat pel Sr. Joan Gaspart 
i Solves President del Comitè Executiu del Consorci, càrrec que manifesta vigent i suficient 
a aquests efectes. 
 
ANTECEDENTS 
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I.- Barcelona és una destinació turística amb una llarga trajectòria, en base al turisme urbà, 
cada cop més important i ben posicionada, amb una oferta creuada de diferents tipus de 
productes turístics, que garanteixen una excel·lent experiència turística als seus visitants. 
 
II.- L’entorn de Barcelona aporta una diversitat de productes, que amplien les possibilitats 
turístiques de la ciutat, generant noves expectatives per als seus visitants, així com, oferint 
un ventall ampli i divers d’experiències turístiques, més orientat a les necessitats de la 
demanda turística, avui molt segmentada. 
 
III.- El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre les parts 
signants del present acord des del 2008, ha facilitat una evolució progressiva i satisfactòria a 
diferents nivells, que ha permès avançar cap a la configuració estratègica de la Destinació 
Barcelona, entesa en un sentit ampli, que té la ciutat de Barcelona com a columna vertebral 
amb el turisme urbà i que troba un excel·lent complement amb el seu entorn. 
 
IV.- S’ha desplegat un procés de confluència a diferents nivells: la construcció col·legiada 
d’estadístiques i estudis sobre l’oferta i la demanda turística; l’atenció i la informació 
turística; les accions de promoció conjuntes i complementàries als diferents mercats 
emissors i la comercialització dels productes. La ciutat i el seu entorn territorial conformen 
un tot, una destinació, que es presenta completa als seus visitants, amb l’afany d’oferir-los 
una experiència turística ajustada a les seves expectatives i de qualitat. 
 
V.- La Destinació Barcelona és avui una garantia per a la qualitat de vida dels residents a la 
ciutat en la mesura que aquesta té l’oportunitat d’ampliar i desconcentrar la seva oferta 
turística i l’impacte que el turisme genera sobre determinades localitzacions del teixit urbà. 
Al mateix temps, també per als seus visitants (turistes i excursionistes), que poden gaudir de 
nous productes turístics a la DESTINACIÓ, generant-se una millor qualitat de l’experiència. 
La ciutat, amb els seus atributs socials, econòmics i culturals, gràcies al seu posicionament, 
potencia els productes turístics de les comarques barcelonines. 
 
VI.- La posada en marxa del programa "Barcelona és molt més", creat per Turisme de 
Barcelona i gestionat per la Diputació de Barcelona, segons conveni signat entre les parts el 
proppassat 20 d’abril de 2015, és una concreció molt important per a la promoció de la 
Destinació Barcelona de manera conjunta. 
 
VII.- La Destinació Barcelona ofereix l’oportunitat per repensar la direcció i governança 
d’una destinació que és molt complexa per la seva extensió i diversitat d’agents públics i 
privats, al mateix temps, que necessària per garantir la millora del turisme com a motor de 
progrés, de generació de riquesa i de creació de llocs de treball. Una oportunitat per 
consolidar-se com una gran destinació de Turisme Responsable i Sostenible. 
 
VIII.- Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data 
 
En virtut de les consideracions anteriors, les parts acorden subscriure els següents 

 
PACTES 

 
Primer: Objecte del conveni. 
 
L’objecte del present conveni és continuar avançant en l’establiment d’una aliança i unitat 
d’acció en la gestió del turisme. En concret:   

- Conèixer, vertebrar, planificar i millorar la gestió de l’activitat turística a la Destinació 
Barcelona; 
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- Integrar les estratègies de promoció i comercialització de la Destinació Barcelona als 
diferents mercats emissors, inclòs el català; 

- Garantir la millor atenció als visitants en origen, a través del web i les xarxes socials, 
com a la destinació, a través de la Xarxa d’Oficines i Punts d’Informació Turística. 

 
Segon: En relació a la vertebració, planificació, millora de la gestió i coneixement de 
l’activitat turística a la Destinació Barcelona. 
 

1) L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, es comprometen a col·laborar a nivell tècnic 
en els següents projectes: 

 
a) El Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona 2016-2020. 
b) El Pla de Mobilitat de la Ciutat i entorn de Barcelona. 
c) Participar activament en els treballs del Pla Estratègic Metropolità, pel que fa als 

aspectes relacionats amb el Turisme. 
d) Amb caràcter general, col·laborar i intercanviar criteris per a la planificació i gestió 

de l’activitat turística en el context urbà de la ciutat i el seu entorn territorial, per tal 
de facilitar la desconcentració de fenomen turístic.  

 
2) L’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i Turisme de Barcelona es comprometen a 
desenvolupar, conjuntament, el projecte del “OBSERVATORI DE TURISME DE 
BARCELONA I COMARQUES”, dissenyat durant el 2015, amb els següents objectius: 

 
a) Compartir coneixement entre les tres institucions promotores. 
b) Generar i aprofundir en el coneixement de l’activitat turística a Barcelona i 

comarques. 
c) Donar suport al Consell de Turisme i Ciutat, al Pla Estratègic de Turisme 2016-

2020, ajuntaments, ens de gestió turística comarcal i altres processos participatius. 
d) Analitzar les externalitats positives i negatives generades per l’activitat turística.  
e) Afavorir la consolidació del concepte Destinació Barcelona en base a tres grans 

àrees concèntriques: ciutat de Barcelona, entorn metropolità i Província de 
Barcelona.  

f) Donar suport a processos estratègics impulsats per les entitats promotores. 
g) Canalitzar i optimitzar els recursos emprats per a les institucions promotores. 

 
Tercer: En relació a la promoció i comercialització de la Destinació Barcelona i els 
seus productes.   
 
La Diputació i Turisme de Barcelona, es comprometen a: 
 

a. Coordinar estratègies de promoció turística entre els dos ens. 
 
b. Crear accions de promoció conjunta de la Destinació Barcelona, en els principals 

mercats emissors. 
 
c. Desenvolupar el programa "Barcelona és molt més", amb la direcció tècnica i 

finançament de Diputació de Barcelona, i redefinir conjuntament les seves 
característiques i prestacions pels seus membres. 

 
d. Promoure la presència d'empreses de les comarques de Barcelona a altres 

programes de Turisme de Barcelona. 
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e. Proposar nous programes i línies de treball per dur a terme accions de promoció de 
noves temàtiques i consolidar la col·laboració en la gestió del programa Barcelona 
Mar. 

 
f. Treballar conjuntament per la promoció del turisme de reunions a la Destinació 

Barcelona, unificant les dues entitats actuals en un únic Barcelona Convention 
Bureau, a partir del gener del 2017. 

 
g. Detectar, promoure i comercialitzar nous productes turístics a les comarques de 

Barcelona. 
 
h. Compartir intel·ligència de mercats i contactes comercials. 
 
i. Explorar la possibilitat de disposar d’una marca turística conjunta, que representi la 

Destinació Barcelona, i que respongui als criteris que emanin del Pla Estratègic de 
Turisme de la Ciutat de Barcelona impulsat per l’Ajuntament, del Pla de Màrqueting 
turístic 2016-2020 de la Diputació de Barcelona i el Pla d’Empresa del Consorci 
Turisme de Barcelona 2016-2019. 

 
j. Pel que fa al Museu Marítim (Consorci format per la Diputació i l’Ajuntament de 

Barcelona) i el Palau Güell: són dos recursos patrimonials de gran importància, situats 
a la ciutat de Barcelona, gestionats directament o indirecta per la Diputació de 
Barcelona. Turisme de Barcelona incorporarà les seves propostes per tal de ser 
promogudes i comercialitzades, segons els acords que s’estableixin entre Turisme de 
Barcelona i les respectives direccions d’aquests equipaments. 

 
k. A l’ANNEX 1 del present conveni, s’assignen recursos econòmics per als diferents 

projectes o programes. 
 

Quart: En relació a la informació, comercialització i acollida dels visitants, en origen o 
en destinació: 
 
1. La Diputació i Turisme de Barcelona, es comprometen a: 
 

a. Informar, atendre les sol·licituds d’informació respecte els productes turístics de la 
Destinació Barcelona, i si és el cas, comercialitzar-los (en les condicions acordades 
entre la propietat dels productes i Turisme de Barcelona), a les respectives xarxes 
d’Oficines d’Informació Turística. 

 
b. Compartir periòdicament informació sobre els productes turístics existents a la 

Destinació Barcelona i la possibilitat d’incorporació d’aquests a la plataforma de 
venda de Turisme de Barcelona, com també les dades de venda i comercialització 
dels productes de la Destinació. 

 
c. La Diputació de Barcelona organitzarà viatges de familiarització per al personal tècnic 

de la Xarxa d’Oficines i Punts d’Informació de Turisme de Barcelona, per conèixer 
l’oferta de recursos i productes turístics de les comarques de Barcelona. 

 
d. Seguir col·laborant per millorar la presència de l’oferta turística de les comarques de 

Barcelona a la web de Turisme de Barcelona, identificant els productes i interactuant 
a través de les respectives xarxes socials. 

 
2. Les parts signants acorden treballar en una acció coordinada, tendent a la definició d’una 

estratègia comuna per millorar la interrelació entre les eines i sistemes d’informació de 
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les tres entitats, tal com s’ha plantejat i recollit en el Pla d’Empresa de Turisme de 
Barcelona 2016-2019, en l’elaboració del qual han participat. 

 
Cinquè: En relació a la coordinació institucional i la participació a la governança de 
Turisme de Barcelona, s’acorda: 
 
1) Per tal de garantir la necessària coordinació institucional, s’estableix una Comissió de 

Seguiment, formada per tres representants de cada una de les parts, que es reunirà un 
mínim de dos cops l’any i sempre que de mutu acord, així s’acordi entre les parts. 

 
2) Turisme de Barcelona incorporarà representants de la Diputació de Barcelona, als seus 

òrgans de govern, amb veu i sense vot, segons el que s’especifica tot seguit: 
 

a) Consell General del Consorci: 4 representants. 
b) Comissió Executiva del Consorci: 2 representants. 
c) Comitè Directiu Reduït: 1 representant. 

 
Sisè. Condicions econòmiques.  
 
La Diputació de Barcelona es compromet a transferir, per a l’any 2016, la quantitat màxima 
de tres-cents vint mil euros (320.000 €) a Turisme de Barcelona per a finançar part de les 
activitats o accions de caràcter genèric previstes en l’annex 1 del present conveni, que es 
distribuiran de la manera següent: 
 
- La quantitat de dos-cents setanta mil euros (270.000,00 €) anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30202/43200/46700 del pressupost de l’exercici 2016 de l’Oficina de 
Promoció Turística, en concepte del Barcelona Convention Bureau, en accions de Promoció 
i Programes i en Accions de Comunicació. 
 
- La quantitat de cinquanta mil euros (50.000,00 €) anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2016 de l’Oficina Tècnica 
de Turisme, en concepte d’Oficines Informació Turística i productes. 
 
Per altra banda, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Barcelona la 
quantitat màxima de setanta-tres mil euros (73.000 €) com a col·laboració en concepte 
d’estudis i estadístiques, d’acord amb l’annex 1 del present conveni. Aquest import anirà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46200 del pressupost de l’exercici 
2016 de l’Oficina Tècnica de Turisme. 
 
Les quantitats previstes es faran efectives, una vegada signat el conveni, en funció de les 
justificacions que es vagin presentant, en funció dels conceptes, i fins a esgotar les 
quantitats màximes previstes en conveni. Aquesta documentació es presentarà al Registre 
General de Factures de la Diputació de Barcelona, mitjançant la presentació d’un certificat 
signat pel secretari/ària (interventor/a) del Consorci de Turisme de Barcelona, o en el seu 
cas de l’Ajuntament de Barcelona,  fent constar el següent:  
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions 
objecte de suport i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF 
del proveïdor; import justificat i data d’aprovació de la factura. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres 
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

 Que l’entitat té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 
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 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

 
S’acceptaran despeses des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2016. El termini 
màxim per a presentar les justificacions serà el 31 de març de 2017. 
 
Setè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni tindrà una vigència des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 
2016, renovable de forma expressa per anualitats senceres fins a una durada màxima de 
tres anys.  
 

Vuitè.- Programa “Barcelona és molt més”  
 
Durant la vigència del present conveni, es dona continuïtat a la col·laboració en la gestió del 
programa “Barcelona és molt més” derivada de la implementació del conveni signat en data 
20 d’abril de 2015.  
 
Novè.- Causes de resolució 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans que finalitzi la seva vigència 
en els supòsits següents: 
 

- Mutu acord de les parts. 
- Incompliment d’algun dels acords establertes en las clàusules del conveni. 
- Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o les finalitats previstes en el conveni.  
- Altres causes establertes en la legislació vigent.  

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les altres parts amb un 
mínim de trenta dies d’antelació. 
 
Desè.- Modificacions del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals 
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els acords que estableix aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar signada per les parts, estant 
aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Onzè.- Règim jurídic 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
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. 
 
Dotzè.- Jurisdicció competent 
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Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el 
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes de les seves condicions i de les 
condicions que s’hi regulen, se sotmetrà a coneixement de la jurisdicció del contenciós 
administratiu. 
 

ANNEX 1: Aportacions econòmiques anualitat 2016 de la Diputació de 
Barcelona 

Descripció Import 
Institució a la qual es 
transferiran 

Barcelona Convention 
Bureau 

 140.000€ Consorci Turisme de Barcelona 

Accions de Promoció i 
Programes 

  80.000€ Consorci Turisme de Barcelona 

Oficines Informació Turística i 
productes 

  50.000€ Consorci Turisme de Barcelona 

Estudis i Estadístiques   73.000€ Ajuntament de Barcelona 

Accions de Comunicació   50.000€ Consorci Turisme de Barcelona 

TOTAL 393.000€  

 
Segon.- AUTORITZAR la despesa global de tres-cents noranta-tres mil euros 
(393.000,- €) per fer front a les obligacions del conveni. La quantitat de dos-cents 
setanta mil seran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30202/43200/46700 de 
l’Oficina de Promoció Turística de l’any 2016, la quantitat de cinquanta mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700 de l’Oficina Tècnica de 
Turisme de l’any 2016, i la quantitat de setanta-tres mil euros amb càrrec a l’econòmic 
G/30201/43201/46200 de l’Oficina de Tècnica de Turisme l’any 2016.  
 
Tercer.- DISPOSAR la despesa de global de tres-cents noranta-tres mil euros 
(393.000,00 €), que es distribuiran de la manera següent:  
 

1. Una despesa màxima global de tres-cents vint mil euros (320.000,00€) que es 
transferiran al Consorci de Turisme de Barcelona d’acord amb el següent detall:  

 

 La quantitat de dos-cents setanta mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30202/43200/46700 de l’any 2016 de l’Oficina de 
Promoció Turística.  

 La quantitat de cinquanta mil euros, (50.000,00- €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’any 2016 de 
l’Oficina Tècnica de Turisme  

 
2. Una despesa de setanta-tres mil euros (73.000,00€) que es transferiran a 

l’Ajuntament de Barcelona, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46200 del pressupost de l’any 2016 de l’Oficina Tècnica de 
Turisme. 

 
Quart.- NOTIFICAR els present acords a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci de 
Turisme de Barcelona.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Bé, aquest conveni es duu a terme des de l’any 2008 i 
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assenyalar dues coses que hem vist: primera, en les carpetes públiques aquest 
Dictamen no està pas en la Gerència de Serveis de Turisme sinó en l’Oficina Tècnica 
de Turisme. I, en tot cas, examinant el contingut del Conveni, es fa referència a 
l’Observatori de turisme de Barcelona i comarques i, en tot cas, agrairia informació 
ulterior sobre aquest observatori. Podria ser a la Comissió Informativa o allà on 
vulguin. 
La senyora Presidenta diu: El vicepresident senyor Castells m’apunta que li 
explicaran a la Comissió Informativa. 
 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa revocar definitivament, per delegació de la 
Presidència, les subvencions concedides a diverses entitats, segons Bases 
específiques, i 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 territorial de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 26 de novembre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 

va aprovar la revocació inicial de les següents subvencions 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), per no haver presentat 
justificació o, havent estat aportada, no haver esmenat defectes: 

 
 
 

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 
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Nom entitat NIF Import Op. Comptable 

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 

 
2. Es va concedir un tràmit d’audiència de 15 dies, comptats des de l’endemà de la 

recepció de la notificació de la resolució, per tal que les entitats presentessin les 
al·legacions que consideressin oportunes. 

 
3. Transcorregut l’esmentat termini, les entitats no han presentat cap al·legació. 
 
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 definitivament 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 
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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: 
 

Nom entitat NIF Import Op. Comptable 

Coordinadora de Geganters de 
Barcelona 

G58336124 2.355€ 
(-2.355€) 

1403002506/25 
(1603900191) 

Colla Jove Xiquets de Vilafranca G65328825 2.000 € 
(-2.000€) 

1403002506/70 
(1603900192) 

Colla de Geganters de Vilassar de Dalt V62888086 1.850 € 
(-1.850€) 

1403002506/115 
(1603900193) 

ARH La Coronela de Barcelona G65511370 1.598 € 
(-1.598€) 

1403002506/157 
(1603900194) 

As. Cult. Ball de Diables de Caldes de 
Montbui 
 

G65311615 1.430 € 
(-1.430€) 

1403002506/193 
(1603900195) 

Colla dels Bastoners de Sabadell G61646105 900 € 
(-900€) 

1403002506/195 
(1603900196) 

Gegants de Martorelles G66074980 150 € 
(-150€) 

1403002532/24 
(1603900197) 

Casa València Gavà G58304999 1.177 € 
(-1.177€) 

1403002532/62 
(1603900198) 

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

G66248659 1.093 € 
(-1.093€) 

1403002532/78 
(1603900199) 

Societat Cultural i Recreativa La 
Barretina Vermella 
 

G08343774 1.009 € 
(-1.009€) 

1403002532/87 
(1603900200) 

A.A. Romero Marismeño G63454078 1.009 € 
(-1.009€) 

1403002532/101 
(1603900201) 

C.C. Casa de Andalucía d’Anoia G58705724 757 € 
(-757€) 

1403002532/151 
(1603900202) 

Esbart Rosa dels Vents G60658044 673 € 
(-673€) 

1403002532/157 
(1603900203) 

Coordinadora Trabucaires de Catalunya G63472732 673 € 
(-673€) 

1403002532/163 
(1603900204) 
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Nom entitat NIF Import Op. Comptable 

CCR Castilla – La Mancha de Cornellà 
de Llobregat 

G61786661 500 € 
(-500€) 

1403002532/170 
(1603900205) 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als interessats per al seu coneixement i als 
efectes escaients.” 

 
11.- Dictamen pel qual es proposa revocar inicialment, per delegació de la 
Presidència, les subvencions concedides a diverses entitats, segons Bases 
específiques, i 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 territorial de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlón i Gil, del grup PSC-CP, 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: 
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Núm. Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte Punts 
Concedit 
2014 

1403002506/180 G58379421 

CASA DE BAENA 
A.C.A. EN 
CATALUNYA 

Cultura 
Popular i 
Tradicional 
– VIII 
Festival 
Flamenc 
de la Casa 
de Baena 18 1.400 

1403002506/203 G64031610 
ASSOCIACIÓ 
TONIS DE TONA 

Festa de 
Tradició i 
Cultura 
dels Tonis 
de Tona 17 1.260 

1403002532/130 G62462494 

COORDINADORA 
DE ENTIDADES 
CULTURALES 
ANDALUZAS DE 
RUBÍ 

Día de 
Andalucía 
en Rubí 10 841 

1403002532/161 G08575680 

HOGAR CENTRO 
CASTELLANO Y 
LEONÉS DE 
CATALUNYA 

Valoració i 
suport a la 
Dona 8 673 

1403002532/167 G61018610 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I 
RECREATIVA “LA 
CORRIDA” 

La Corrida 
de Puig-
reig 2014 7 589 

 
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: 
 

“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.” 
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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.  Vist l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  

 
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: 

 
Nom entitat                       NIF               Import      Op. Comptable 
 
Casa de Baena G58379421 1.400 €         1403002506/180 
 
Associació Tonis de Tona        G64031610 1.260 €         1403002506/203  
            
Coordinadora de Entidades 
Culturales Andaluzas de Rubí  G62462494 841 €            1403002532/130 
 
Hogar Centro Castellano  
y Leonés de Catalunya  G08575680 673 €            1403002532/161 
 
Associació Cultural i Recreativa  
“La Corrida” G61018610 589 €            1403002532/167 

 
Segon.- CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar 
des de l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, per a que 
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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, amb l’advertiment 
que en cas de no presentar cap al·legació la revocació inicial esdevindrà definitiva de 
la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de data 10 de juliol de 2014 
(AJG 340/2014). 

 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats per al seu coneixement i als 
efectes escaients.” 

 
S’incorporen a la sessió el diputat senyor Homet (ERC-AM) i la diputada senyora 
Recasens (CiU). 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes, per a l’any 2016, 
així com el text de la convocatòria i l’extracte d’aquesta en llengua castellana, i 
el model de sol·licitud.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“VIST el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS).  
 
VISTA l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de 
gener de 2009 (en endavant l’Ordenança). 
 
ATÈS que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
ATÈS que des de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports es vol promoure accions innovadores per a la capacitació de pares i mares en 
el desenvolupament de la seva funció educativa, promoure projectes per a la 
realització d’activitats innovadores per a la millora de les competències i el rendiment 
educatiu, adreçades específicament a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge o per 
assolir les qualificacions acadèmiques, així com impulsar accions per a la gestió 
innovadora de l’espai educatiu dels menjadors escolars. 
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VIST que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de CENT 
MIL EUROS (100.000,00 €), que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/48902 del pressupost de l’any 2016 de la Diputació de Barcelona. 
 
VIST el que disposen els articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als 
articles 12, 14.2 i 14.3 de l’Ordenança. 
 
VIST el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
ATÈS que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS, i a l’article 14.3 
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’extracte d’aquestes convocatòries en llengua catalana i castellana. 
 
VIST el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
VIST el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
ATÈS que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar a la Junta de 
Govern l’exercici de la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió 
de subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.b) 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 08243/16 i les seves bases específiques per 
a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 
a favor d’associacions de mares i pares d’alumnes de l’àmbit de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona, per a l’any 2016, promoguda per la Gerència de Serveis 
d’Educació -Àrea de Cultura, Educació i Esports- de la Diputació de Barcelona, el text 
íntegre de la qual és el següent: 

 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, A FAVOR D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DE 
L’ÀMBIT DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A L’ANY 
2016, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ –ÀREA DE 
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CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS– DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (CODI DE LA 
CONVOCATÒRIA: 08243/16)  
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
 
2. Objecte 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, destinades a finançar projectes educatius realitzats per les associacions 
de mares i pares d’alumnes (AMPAs) dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2016. 
Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament d’aquelles activitats adreçades als 
següents objectius específics: 
 

- Promoure accions innovadores per a la capacitació de pares i mares en el 
desenvolupament de la seva funció educativa. 

- Promoure projectes per a la realització d’activitats innovadores per a la millora de les 
competències i el rendiment educatiu, adreçades específicament a l’alumnat amb 
dificultats d’aprenentatge o per assolir les qualificacions acadèmiques. 

- Impulsar accions per a la gestió innovadora de l’espai educatiu dels menjadors 
escolars. 

 
Es valorarà especialment: 
 

- Que els projectes i accions proposin estratègies per incorporar persones en situació 
d’especial vulnerabilitat social i/o educativa. 

- Aquelles accions que es facin amb la col·laboració d’altres entitats de l’entorn, les que 
es realitzin en col·laboració amb l’administració local i/o que es facin de manera 
coordinada entre diferents Ampas. 

 
Només es subvencionaran accions de caràcter innovador, que incorporin nous 
plantejaments i metodologies de treball en el seu desenvolupament, i que no formin part de 
les activitats ordinàries i habituals de les ampas. Per tant, no es subvencionaran actuacions 
recurrents com les classes d’idiomes, les classes de reforç escolar o les xerrades a famílies, 
el monitoratge del servei de menjador o actes puntuals com exposicions, jornades, festes o 
publicacions. 
 
3. Finalitat de les subvencions 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les 
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2016, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat algun dels 
objectius específics previstos en la clàusula anterior. 
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4. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
 
5. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 
31 de desembre de 2016. 
 
6. Requisits de les entitats beneficiàries 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), que tinguin domicili social 
a la província de Barcelona i reuneixin les següents condicions: 
 
Associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius públics i/o concertats de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona. Queden expressament excloses les federacions 
d’Ampas. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la clàusula següent. 
 
7. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del 
beneficiari i sol·licitant següent:  
 
a) Identificació del beneficiari, aportant: 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella 
en la que consti el darrer objecte social. 

 Inscripció registral de l’entitat. 

 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
 

b) Identificació del representant legal, aportant: 

 Fotocòpia del DNI. 

 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 
acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant. 
 

c) Memòria del projecte/activitat a realitzar per al qual es demana la subvenció, d’acord amb 
l’Annex 1 del model normalitzat. 
 
d) Pressupost previst per al projecte per al qual es demana la subvenció, d’acord amb 
l’Annex 2 del model normalitzat. 

 
e) Annex 3 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents 
compromisos: 

 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 
de beneficiari/ària. 
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 Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament de la subvenció. 

 Declaració de compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar 
per l’òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar la Intervenció General 
de la Diputació de Barcelona.  

 Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. 
 

f) Annex 4, de declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (només en el 
cas que es sol·liciti una subvenció per import superior als 10.000€). 
 
g) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics 
d’atorgament de les subvencions. 

 
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 
 
El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel 
representant legal de l’entitat sol·licitant.  
No serà necessària la presentació dels documents corresponents als punts a) i b) d’aquesta 
clàusula que s’hagin aportat en convocatòries anteriors en l’àmbit d’educació, sempre que a 
la sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van 
presentar, tal com preveu l’article 35 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (en endavant 
LRJAPPAC) i l’article 22.1.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
8. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Les entitats només podran presentar un únic projecte. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
hàbils. 
 
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 7, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte d'Urgell, 
187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h); Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - Recinte Llars Mundet - Edifici Serradell 
Trabal – Barcelona (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – 
Barcelona (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – 
Barcelona (dissabtes de 9 a 14 h). També es podran presentar per qualsevol dels mitjans 
que preveu l’article 38.4 de la LRJAPPAC. 
 
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al lloc web següent: 
 
http://www.diba.cat/web/educacio/ampa 
 
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic 
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. En cas de discordança prevaldrà la 
versió presentada en paper. 

http://www.diba.cat/web/educacio/ampa
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
9. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant per correu electrònic, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia 
següent al de la comunicació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les 
esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà desistit de la seva 
sol·licitud. 
 

10. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva. 
 
11. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present convocatòria. 
 
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindrà en compte 
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el 
nivell de concreció de les activitats descrites, així com la incorporació d’elements d’avaluació 
de la qualitat. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris 
objectius: 
 

1. Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i 
coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 40 punts. 

2. Presència d’elements innovadors en el plantejament, la metodologia o els recursos 
utilitzats pel desenvolupament del projecte, en funció del grau d’innovació fins a 20 
punts. 

3.  Presència d’estratègies que afavoreixin la incorporació a les actuacions de persones 
en situació d’especial vulnerabilitat social i/o educativa, fins a 10 punts. 

4. Participació d’altres agents de la comunitat educativa i/o del territori, en el disseny, 
posada en marxa i avaluació del projecte, fins a 20 punts. 

5. Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació dels resultats 
previstos, fins 10 punts. 

 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà de CENT MIL EUROS (100.000,00 €), que aniran a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48903 del pressupost de l’any 2016 de la 
Diputació de Barcelona. 
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13. Import individualitzat de les subvencions 
 
La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es 
determinarà en relació als punts assignats. 
 
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.  
 
No es concediran subvencions inferiors a 500,00 €. 
 
14. Òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per: 
  

- Diputat delegat d’Educació, com a president de l’òrgan responsable. 
- Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
- Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. 
- Gerent de Serveis d’Educació o persona en qui delegui. 
- Un representant de la Gerència de Serveis d’Educació, que actuarà com a secretari. 

L’òrgan competent per a la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 
 
15. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
16. Acceptació de la subvenció 
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La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les 
seves objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com 
les condicions imposades en la concessió. 
 
17. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
b) Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

c) Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a la 
present convocatòria. 

 
18. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.  
 
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de 
Barcelona per al mateix projecte, ni aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la 
mateixa activitat a través del Catàleg de Serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019". 
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
19. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 
 
a) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 

administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a la present convocatòria. 
 

b) Les entitats perceptores de les subvencions que realitzin una proposta motivada de 
modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la clàusula 17, hauran 
d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports presentant-la al Registre 
General de Documents de la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de 2016. La 
proposta es considerarà desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la data de la seva presentació, no s’ha dictat resolució expressa. 
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c) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per la 

Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. 
 

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les referides actuacions i en relació a la subvenció 
concedida. 

 
f) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses 
partides que l’integren. 

 
g) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions de les subvencions d’aquesta convocatòria. 

 
h) Si la despesa concreta és igual o superior a la quantia de divuit mil euros (18.000 €), per 

a les despeses consistents en subministraments o prestació de serveis, l’entitat 
beneficiària haurà d’haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i 
contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte quan per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o quan la despesa s’hagi dut a terme abans de 
la sol·licitud de la subvenció. Aquesta informació s’haurà de fer constar en la 
documentació que s’acompanyi a la justificació de la subvenció. 

 
i) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la 
Diputació de Barcelona. 

 
j) Designar una persona interlocutora i col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes 

subvencionats. Aquest seguiment serà dirigit i supervisat per personal de la Gerència de 
Serveis d’Educació de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports. 

 
k) Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 

la normativa d’ús del logotip de la institució (d’acord amb el manual d’estil de la Diputació 
de Barcelona  http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa). 

 
l) En el cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors 

d’edat, l’entitat beneficiària de la subvenció haurà de presentar una declaració 
responsable en el termini de 30 dies naturals des de la notificació de la concessió, en 
què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les 
persones que s’adscriguin a la realització de les dites activitats no han estat 
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
m) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte d’interessos 
o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, 
a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el 
Codi Penal vigent en cada moment. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
20. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

- Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat, incloses 
la contractació de professionals i/o serveis necessaris pel desenvolupament dels 
projectes. 

 
- Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats 

subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; 
lloguers; subministraments com electricitat, gas, telèfon, internet, serveis de neteja, 
seguretat i d’assegurances; taxes municipals; sous i salaris de personal) sempre que 
no superin el 5% de les despeses directes imputades.  

 
- L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari 

no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo  
 
Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any 2016, han d’anar a nom de l’entitat 
beneficiària i han d’haver estat efectivament pagades. 
 
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
21.  Despeses no subvencionables 
 
No seran subvencionables les següents despeses: 
 

- Les despeses derivades de les activitats, ni la compra de materials, que no estiguin 
vinculats a la realització de projectes pel desenvolupament dels objectius específics 
d’aquesta convocatòria. 

- Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció. 

- Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no 
vinculats directament a l’activitat/projecte presentat. 

- Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a 
l’activitat/projecte presentat. 

- Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport 
electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.  

- Adquisició de béns inventariables, mobles o immobles, que suposin un increment del 
patrimoni de l’entitat. 
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22. Subcontractació 
 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat 
subvencionada. 
 
23. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins 
del termini establert a tal efecte a la clàusula 24, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
24. Termini i forma de justificació 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 
2017. 
 
Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models normalitzats 
que es troben als llocs web que s’indiquen a la clàusula 8 d’aquesta convocatòria i amb el 
següent contingut: 
 
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €) 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que contindrà: 
 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  
 

Opció B: (Per a subvencions d’import inferior o igual a 20.000 €) 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del RLGS. 
 
En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, caldrà 
relacionar: 
 
a) Nombre de beneficiaris i/o famílies ateses. 
b) Nombre de municipis beneficiaris del projecte. 
c) Altra informació quantitativa d’impacte. 

 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
criteris: 
 
a) Aportar una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 

creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament. 
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

atorgada.  
c) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a mínim el 

doble del de la subvenció concedida. 
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d) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor 
acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests 
documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb 
claredat l’activitat a que es refereixen.  

e) Només en el cas de subvencions per import superior a 20.000 €, caldrà presentar els 
documents, que hauran de ser originals o fotocòpia compulsada. En el cas de documents 
originals es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al 
beneficiari. 

f) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.  

g) Aportar detall d’altres ingressos. 
 
Altra documentació: A més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents 
opcions esmentades, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que 
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del 
projecte o de l’activitat subvencionada. 
 
25. Incidències en la justificació 
 
a) Manca de justificació. 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
comunicació del requeriment, 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. 
 
b) Deficiències en la justificació. 
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 des 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. 
 
26. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
27. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema 
nacional de publicitat de subvencions. 
 
28.  Causes de reintegrament  
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  
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Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
29.  Obligats al reintegrament   
 
Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat que 
no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les 
obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l’incompliment o 
consentissin el de qui d’ells depengui. També seran responsables aquells que foren 
administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d’execució i 
justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el 
moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció. 
 
30.  Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
31.  Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost general per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del Procediment administratiu comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació 
concordant. 
 
32. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses 
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de 
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta 
convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre 
protecció de dades estableix. 
 
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants 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.” 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
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l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 

 
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL 
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A FAVOR D’ASSOCIACIONS DE 
MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ÀMBIT DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, PER A L’ANY 2016, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS 
D’EDUCACIÓ –ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS– DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA (CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 08243/16)  
 
BDNS (identif): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/educacio/ampa 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, que tinguin domicili social a la província de 
Barcelona i reuneixin les següents condicions: 
 
Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAs) de centres educatius públics i/o 
concertats de la demarcació de la Diputació de Barcelona. Queden expressament excloses 
les federacions d’Ampas. 
 
Segon. Objecte 
 
Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament d’aquelles activitats adreçades als 
següents objectius específics: 
 

- Promoure accions innovadores per a la capacitació de pares i mares en el 
desenvolupament de la seva funció educativa. 

- Promoure projectes per a la realització d’activitats innovadores per a la millora de les 
competències i el rendiment educatiu, adreçades específicament a l’alumnat amb 
dificultats d’aprenentatge o per assolir les qualificacions acadèmiques. 

- Impulsar accions per a la gestió innovadora de l’espai educatiu dels menjadors 
escolars. 
 

Només es subvencionaran accions de caràcter innovador, que incorporin nous 
plantejaments i metodologies de treball en el seu desenvolupament, i que no formin part de 
les activitats ordinàries i habituals de les Ampas. Per tant, no es subvencionaran actuacions 
recurrents com les classes d’idiomes, les classes de reforç escolar o les xerrades a famílies, 
el monitoratge del servei de menjador o actes puntuals com exposicions, jornades, festes o 
publicacions. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB de 15 de gener de 
2009). 
 
Quart. Quantia 
 
L’import que es destinarà a aquestes actuacions serà de CENT MIL EUROS (100.000,00 €). 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Vint dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació d’aquest extracte al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 
31 de desembre de 2016. 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la convocatòria. La valoració de les sol·licituds 
presentades tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat. 
 
No es concediran subvencions inferiors a 500,00 €.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana, que 
s’adjunten com Annex I i Annex II respectivament, en compliment d’allò previst a 
l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el 
benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de 
CENT MIL EUROS (100.000,00 €), amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/48902 del pressupost de l’any 2016 de la Diputació de Barcelona per a 
donar suport a projectes educatius realitzats per les associacions de mares i pares 
d’alumnes dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2016. 
 
Cinquè.- Aprovar els corresponents models normalitzats per sol·licitar les subvencions 
dins de la convocatòria aprovada al present dictamen, que s’adjunten com a Annex III. 
 
Sisè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Tauler 
d’anuncis electrònic de la Diputació de Barcelona.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Saludem aquesta convocatòria i, en tot cas, fer dues preguntes: 
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la primera és des de quan es fa aquesta convocatòria, des de quin any, i la segona és 
si aquesta quantitat de cent mil euros puja o baixa respecte d’anys anteriors.  
 
Respon el diputat delegat d’Educació, senyor Homet (ERC-AM), qui diu: Disculpin 
el retard. És el primer que es fa. Per tant, és una prova. Les AMPA són un pilar 
fonamental dintre del que és el sistema educatiu pel que fa al que té de participació de 
famílies i hem cregut convenient donar suport a aquelles iniciatives innovadores que 
es porten des de les AMPA. Aquest és el primer any que ho farem i, a partir d’aquí, en 
funció dels resultats i les demandes, l’any vinent ajustarem l’oferta. 
 
La senyora presidenta diu: Estem contents, també, d’aprovar aquesta convocatòria. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 

13.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
senyora LDF, en resolució de l’expedient núm. 2016/282.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. 
Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 

 
“En data 11/01/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. LDF de data 8 de gener de 2016 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol (indicatiu de restaurant), a 
la carretera BV-2122 al PK 6+550, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Pontons (expedient núm. 2016/282). 

 
En data 22/02/2016 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. L.D.F en data 8 de gener de 2016 i d’acord 
amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  

 
- El rètol únicament podrà contenir el pictograma i la distància, sense poder incloure 

cap tipus d’informació addicional (nom d’establiment, etc.). 

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

de conservació, així com a retirar-ho si cessés l’activitat que s’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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

58 
 

característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per 
qualsevol altra causa. 

 
- El rètol es situarà en el mateix marge de l’accés que senyalitza i a l’interior del 

mateix. 

 
- La part més pròxima del rètol distarà a no menys de 1m de la calçada de la 

carretera afectada. 

 
- El rètol seguirà preferiblement les prescripcions de la Circular 1/2013 de la Direcció 

General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre: 

 
“Condicions tècniques i criteris d'implantació de la senyalització d'accessos i 
d'activitats amb accés a la xarxa de carreteres convencionals d'una sola calçada i fora 
de travesseres urbanes de la Generalitat de Catalunya”. 

 
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 a 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 
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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 la Sra. LDF, autorització d’obres d’instal·lació de 
rètol (indicatiu de restaurant), a la carretera BV-2122 al PK 6+550, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Pontons (expedient núm. 2016/282), 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.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. LDF, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
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14.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2016/568.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 19/01/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt de data 14 de gener de 2016 en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de projecte modificat de pas 
de vianants, a la carretera BV-1602 al PK 5+780, marge esquerre, tram urbà, al terme 
municipal de Lliçà d'Amunt (expedient núm. 2016/568). 
 
En data 26/02/2016 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 Lliçà d'Amunt en data 14 de gener de 
2016 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, talussos i 

vorera afectats per les obres. 
 
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una 

capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
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- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

 
- En cap cas, la construcció del nou tram de vorera significarà una disminució del 

carril de circulació de la carretera.  
 
- Al tram de nova vorera hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, cada 25 

metres en especial en el punt baix d’aquest tram de carretera. Les reixes seran 
homologades i com a mínim de la classe C-250 segons la norma UNE-EN-124 i no 
seran perilloses per als vehicles ni, en particular, per a les bicicletes. El sol·licitant 
serà responsable del seu manteniment i conservació, així com de la connexió a la 
xarxa d’evacuació d’aigua. 

 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a 
ni a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà 
un embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- Per tal de donar a aquest tram de carretera una uniformitat més urbana en la seva 

secció, es continuarà la vorera prevista, paral·lelament a la calçada de la carretera 
fins al pas de vianants i es retirarà la barrera doble-ona existent al costat del mateix. 

 
- 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 

 
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 a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 Lliçà d'Amunt, autorització 
d’obres de projecte modificat de pas de vianants, a la carretera BV-1602 al PK 5+780, 
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Lliçà d'Amunt (expedient núm. 
2016/568), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals 
i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt, amb domicili 
a efectes de notificacions a Lliçà d'Amunt (08186), carrer Anselm Clavé, 73, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
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15.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
senyor VFR, en resolució de l’expedient núm. 2016/1009.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. 
Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
“En data 29/01/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. VFR de la mateixa data en el qual es sol·licita autorització 
per a la realització d’obres de construcció de nou accés, a la carretera BV-2005 del PK 
1+820 al PK 1+825, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant 
Vicenç dels Horts (expedient núm. 2016/1009). 
 
En data 24/03/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. VFR en data 29 de gener de 2016 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 visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de 

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl afectat 

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 a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

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

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

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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, al Sr. VFR, autorització d’obres de construcció de 
nou accés, a la carretera BV-2005 del PK 1+820 al PK 1+825, marge dret, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts (expedient núm. 
2016/1009), 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 al Sr. VFR, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
16.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Tibidabo Properties, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/1415.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“En data 05/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Tibidabo Properties, SL de data 2 de febrer de 2016 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de geo-malla per 
estabilització de talús, a la carretera BV-1418 del PK 2+475 al PK 2+500, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Barcelona (expedient núm. 2016/1415). 
 
En data 24/03/2016 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 Tibidabo Properties, SL en data 2 de febrer de 2016 i 
d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures de possibles 

residus resultants dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de 
cada jornada. 

 
- Les obres autoritzades no perjudicaran l’estabilitat de la carretera ni la dels seus 

elements funcionals i no afectarà, la seva visibilitat ni la seguretat viària. 
 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
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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. 
 

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). 
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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 Tibidabo Properties, SL autorització d’obres 
d’instal·lació de geo-malla per estabilització de talús, a la carretera BV-1418 del PK 
2+475 al PK 2+500, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Barcelona 
(expedient núm. 2016/1415), 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 Tibidabo Properties, SL amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08034), carrer Osio, 34-36, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
Tibidabo Properties S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/1428.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“En data 05/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Tibidabo Properties, SL de data 2 de febrer de 2016 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització a la carretera BV-1418 del PK 2+400 al PK 
2+500, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Barcelona (expedient 
núm. 2016/1428) de les obres següents: 
 

 Conservació d'edificació. 

 Construcció de tancament diàfan. 
 
En data 24/03/2016 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 Tibidabo Properties, SL en data 2 de febrer de 2016 i 
d’acord amb el que disposen els articles 84 i 104.e 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 
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sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
Construcció de tancament diàfan 
 
- La tanca es situarà fora de la zona de domini públic. Serà totalment diàfana i 

s’instal·larà sobre piquets permetent-se un muret de fonament de 30 cm. d'alçada 
màxima. 

 
Conservació d'edificació 

 
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter 

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

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

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

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

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

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents 

que impliquin un augment de volum de l’edificació existent. 
 
Condicions generals 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

74 
 

aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

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

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

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

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

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

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

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 95 euros, per concessió 
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de tancaments 
diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó. 
 
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 Tibidabo Properties, SL, autorització per a la 
realització a la carretera BV-1418 del PK 2+400 al PK 2+500, marge esquerre, tram no 
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urbà, al terme municipal de Barcelona (expedient núm. 2016/1428) de les obres 
següents: 
 

 Conservació d'edificació. 

 Construcció de tancament diàfan. 
 
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.- 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 95 euros, 
per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de 
tancaments diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Tibidabo Properties, SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08034), carrer Osio, 34-36, amb indicació dels 
recursos procedents.” 

 
18.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
senyor ACM, en resolució de l’expedient núm. 2016/1968.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. 
Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
“En data 22/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. ACM de data 17 de febrer de 2016 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de construcció d'un cobert amb estructura 
metàl·lica desmuntable i no permanent en una terrassa, a la carretera BP-1432 a PK 
22+370, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (expedient 
núm. 2016/1968). 
 
En data 29/03/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. ACM en data 17 de febrer de 2016 i d’acord amb 
el que disposen els articles 82 i 83 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Tota la instal·lació serà fàcilment desmuntable, no permanent i restarà en la seva 

totalitat fora de les zones de domini públic i servitud de la carretera. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

76 
 

 
- 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 instal·lació no es podran abocar ni al paviment 

de la carretera ni a les voreres o vorals. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
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 a 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, 
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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.” 

 
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. 
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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 197,6 euros, per concessió 
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de nova construcció i 
ampliació d'edificis. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, 
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació 
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. ACM, autorització d’obres de construcció d'un 
cobert amb estructura metàl·lica desmuntable i no permanent en una terrassa, a la 
carretera BP-1432 a PK 22+370, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Bigues i Riells (expedient núm. 2016/1968), 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 197,6 
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de 
nova construcció i ampliació d'edificis.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. ACM, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
19.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
senyor DBB., en resolució de l’expedient núm. 2016/2040.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
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cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“En data 26/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. DBB de data 26 de febrer de 2016 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obra de conservació i manteniment de fosa sèptica 
d'un habitatge unifamiliar aïllat, a la carretera BV-5159 del PK 2+059 al PK 2+060, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de La Roca del Vallès (expedient núm. 
2016/2040). 
 
En data 29/03/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. DBB en data 26 de febrer de 2016 i d’acord amb 
el que disposa l’article 104 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 haurà de donar avís del començament de l'operació al 

personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 

 
- En cap cas es modificaran les condicions i característiques de la instal·lació 

preexistent. Les obres seran només de conservació i reparació de la instal·lació 
existent. 

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

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

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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, al Sr. DBB, autorització d’obra de conservació i 
manteniment de fosa sèptica d'un habitatge unifamiliar aïllat, a la carretera BV-5159 
del PK 2+059 al PK 2+060, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Roca del 
Vallès (expedient núm. 2016/2040), 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 al Sr. DBB, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, una 
addenda al conveni de col·laboració formalitzat, en data 24 de juliol de 2014, 
entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, amb l’objecte d’executar les obres del projecte: 
“Millora general. Obres complementàries de la Variant de Calldetenes. Carretera 
N-141d. P.k. 1,500 al 3,000. Tram: Calldetenes (Clau: XB-05028-C1)”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“L’article 140. 5, apart. a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat 
la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de 
Catalunya, incloent l’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de 
Catalunya.  
 
L’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost, atribueix a la Diputació de Barcelona la titularitat de les 
carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial. 
 
La Disposició Transitòria Primer del referit Text refós va determinar que el procés dels 
traspassos entre la Generalitat i les diputacions, d’acord amb l’atribució de 
competències que estableix l’article 6 d’aquesta Llei, s’ha de fer per mitjà d’un conveni, 
que ha de ser aprovat pel Govern i pels òrgans corresponents de cada diputació. 
 
Amb data 29 de maig de 2006 es va formalitzar un primer conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i el llavors Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (actualment, Departament de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de 
Catalunya, per tal d’implementar el procés de traspàs a la Generalitat de les carreteres 
de la xarxa comarcal gestionades per la Diputació i definir les de la xarxa local, 
aleshores titularitat de la Generalitat de Catalunya, que havia de passar a gestionar la 
Diputació per delegació de la Generalitat. Aquest conveni i l’acceptació de la delegació 
van ser aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 25 de maig de 2006 i 
per acord del Govern de la Generalitat de 25 de juliol de 2006. 
 
Amb data 3 de novembre de 2010 es va formalitzar un altre conveni entre la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el llavors Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, als efectes de la transferència de titularitat de 
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determinades carreteres de la xarxa local i de finançament d’actuacions, amb una 
vigència per 15 anys. Aquest conveni va ser aprovat per acord del Govern de la 
Generalitat de 14 de setembre de 2010 i per acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 d’octubre de 2010. 
 
La clàusula tercera del conveni esmentat establia que la Comissió de seguiment, 
formada per representants de les dues Administracions, a proposta de la Diputació de 
Barcelona, formularia un Pla anual d’actuació de millora general de les carreteres 
locals titularitat de la Diputació de Barcelona, a finançar conjuntament entre la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla havia d’establir, a 
banda de les obligacions concretes per cada anualitat, les obligacions de cadascuna 
de les administracions signatàries del conveni respecte a cadascuna de les actuacions 
definides en el Pla. 
 
El conveni de 3 de novembre de 2010 va comportar la materialització de la previsió 
continguda a l’art. 6 del Text Refós de la Llei de carreteres de Catalunya de 2009, en 
el sentit de procedir a la transferència de titularitat de les carreteres de la xarxa local a 
favor de la Diputació de Barcelona, entre les quals s’hi incloïa la carretera N-141d de 
Calldetenes. 
 
Dins el marc de l’abans esmentat conveni de 29 de maig de 2006, i en compliment 
dels plans d’actuació que s’hi van preveure, el maig de 2008 la Generalitat de 
Catalunya va aprovar definitivament l’estudi informatiu corresponent a la Variant de 
Calldetenes (carretera N-141, del P.k. 1+500 al 3+000), i el maig del 2010 es va 
aprovar el corresponent projecte constructiu.  
 
Per acord de 19 de juliol de 2012 de la Comissió de seguiment del conveni de 29 de 
maig de 2006 abans citat, es va decidir traspassar les actuacions que no s’hi van 
poder executar (entre elles, la de la Variant de Calldetenes) al Pla d’actuació de millora 
general de les carreteres locals que s’havia d’elaborar anualment en el marc del 
conveni de 3 de novembre de 2010.  
 
Per acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió 
ordinària celebrada amb data 24 de juliol de 2014 es va aprovar un conveni 
interadministratiu de col·laboració entre la Diputació i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, el qual es va formalitzar per ambdues parts el mateix dia 24 de juliol de 
2014, per tal de dur a terme l’execució, per part de la Generalitat de Catalunya, de les 
obres de la Variant de Calldetenes (carretera N-141, del p.k. 1,500 al 3,000), incloent 
el seu finançament, així com les competències respectives en ordre a la conservació i 
manteniment de les obres, una vegada executades. 
 
En virtut de les previsions del Pacte Tercer de l’esmentat conveni de 24 de juliol de 
2014, la Diputació de Barcelona es va obligar, entre altres coses, a finançar l’execució 
de les obres objecte de conveni per un import d’adjudicació d’1.988.983,05 EUR, més 
la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent, i així mateix, a finançar l’import de 
429.174,25 EUR, establert com a preu just dels terrenys a ocupar i/o expropiar per la 
Generalitat de Catalunya necessaris per a l’execució de les obres. 
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El Pacte Quart del referit conveni estableix que, en el cas de possibles desviacions a 
l’alça dels imports previstos al Pacte Tercer que es poguessin produir durant la 
vigència del conveni, els criteris pel seu finançament i justificació es determinarien per 
les parts mitjançant l’aprovació d’una addenda al conveni.  
 
Les obres esmentades es van iniciar per la Generalitat de Catalunya en execució del 
projecte “Millora general. Variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 
3+000. Tram Calldetenes” (Clau XB-05028). Decretada la seva suspensió temporal a 
partir del 8 de setembre de 2011, amb data 16 de setembre de 2014 es va aixecar la 
suspensió temporal de les obres i es va signar l’acta de comprovació de replanteig el 
27 d’octubre de 2014. 
 
Després de reiniciades les obres, la Diputació de Barcelona va manifestar, en diverses 
reunions mantingudes amb responsables de la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre de la Generalitat, la necessitat de redactar un projecte 
complementari de les obres, indispensable per a la finalització de les obres, d’acord 
amb l’informe de la direcció facultativa de les obres. 
 
En conseqüència, s’ha formulat el text d’una addenda al conveni específic formalitzat 
amb data 24 de juliol de 2014, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, la qual té per objecte aprovar la despesa, a 
finançar per part de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de l’aprovació del 
projecte complementari de les obres, així com les obligacions que se’n derivin de 
l’aprovació del mateix. 
Per poder fer front a les obligacions a càrrec de la Diputació de Barcelona segons 
l’addenda al conveni, procedeix retenir una despesa per un import total de 
393.130,52€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del vigent 
Pressupost de despeses de l’exercici 2016. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3. 
4. i) 3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el 
BOPB de 22/04/2016. 
 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa 1/2016, el Vicepresident 
primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de 
formalitzar la present addenda, actuant en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
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 al conveni específic de col·laboració, 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 24 de juliol de 2014 (Reg. núm. 411/14) i formalitzat el dia 24 
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de juliol de 2014 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona, als efectes de l’execució per la Generalitat de 
Catalunya de les obres del projecte constructiu: ”Millora general. Obres 
complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. 
Tram Calldetenes. Clau: XB-05028-C1”, tot això d’acord amb el text de l’addenda que 
es transcriu a continuació: 
 
(...) 
 

“ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC 
 

ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA VARIANT DE CALLDETENES 

(CARRETERA N-141d, DEL P.K. 1,500 AL 3,000) 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
GENERALITAT DE CATALUNYA, representada pel Sr. F. Xavier Flores Garcia, Director 
general d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, que intervé en nom i representació del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la resolució 
d’autorització de signatura conferida pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 20 d’abril 
de 2016, d’acord amb el que determina l’article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, 
sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 I), publicat al BOPB de 26 de 
novembre de 2015.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I.- Amb data 24 de juliol de 2014 es va formalitzar entre la Diputació de Barcelona i el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, un conveni 
interadministratiu de col·laboració (en endavant, el conveni), als efectes de l’execució, per la 
Generalitat de Catalunya, de les obres de la Variant de Calldetenes (carretera N-141d, del 
p.k. 1,500 al 3,000), incloent el seu finançament, així com les competències respectives en 
ordre a la conservació i manteniment de les obres una vegada executades. 
 
II.- En virtut de les previsions del Pacte Tercer del conveni, la Diputació de Barcelona es va 
obligar, entre altres coses, a finançar l’execució de les obres objecte del conveni per un 
import d’adjudicació de les mateixes d’1.988.983,05 EUR, més la quantitat resultant d’aplicar 
el tipus d’IVA vigent, i així mateix, a finançar l’import de 429.174,25 EUR, establert com a 
preu just dels terrenys a ocupar i/o expropiar per la Generalitat de Catalunya necessaris per 
a l’execució de les obres. 
 
III.- El Pacte Quart del conveni de què s’ha fet esment estableix que, en el cas de possibles 
desviacions a l’alça dels imports previstos al Pacte Tercer que es puguin produir durant la 
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vigència del conveni, els criteris pel seu finançament i justificació es determinaran per les 
parts mitjançant l’aprovació d’una addenda a aquest conveni.  
 
IV.- Les obres esmentades s’havien iniciat per la Generalitat de Catalunya en execució del 
projecte “Millora general. Variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. 
Tram Calldetenes” (Clau XB-05028). Decretada la seva suspensió temporal a partir del 8 de 
setembre de 2011, amb data 16 de setembre de 2014 es va aixecar la suspensió temporal 
de les obres i es va signar l’acta de comprovació de replanteig el 27 d’octubre de 2014. 
 
V.- Després de reiniciades les obres, la Diputació de Barcelona va manifestar, en diverses 
reunions mantingudes amb responsables de la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre de la Generalitat, la necessitat de redactar un projecte complementari de 
les obres, indispensable per a la finalització de les obres, d’acord amb l’informe de la 
direcció facultativa de les obres. 
 
L’import d’aquestes obres complementaries és de 266.340,98 € (més la quantitat resultant 
d’aplicar el tipus d’IVA vigent).  
 
Els honoraris de l’assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu amb títol: 
“Millora general. Obres complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera N-141d PK 
1+500 al 3+000. Tram: Calldetenes. Clau: XB-05028-C1” són de 14.280,00 € (més la 
quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent). 
 
Les despeses d’assistència tècnica a la direcció de les obres i coordinació de seguretat i 
salut d’aquestes obres complementàries són de 17.654,00 € (més la quantitat resultant 
d’aplicar el tipus d’IVA vigent). 
 
Les despeses d’assistència tècnica per a la supervisió de la redacció del projecte 
constructiu: Millora general. Obres complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera 
N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram Calldetenes. Clau: XB-05028-C1, són de 8.751,28 € 
(més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent). 
 
A banda de les actuacions abans esmentades, incloses al projecte complementari 
corresponent, hi ha d’altres actuacions pendents de fer, relacionades amb l’adaptació a la 
nova funcionalitat que tindran camins de titularitat municipal amb l’entrada en servei de la 
nova variant. Aquestes actuacions tenen un import aproximat de 67.789,67 EUR (més la 
quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent) i seran objecte d’un projecte executiu 
independent a redactar, licitar i executar per la Diputació de Barcelona. 
 
VI.- D’una altra banda, i com a conseqüència de la sèrie de fets de naturalesa tècnica no 
previstos al projecte constructiu ni al contracte d’obres, relacionats a la sol·licitud d’ampliació 
del termini d’execució de les obres: “Millora general. Variant de Calldetenes. Carretera N-
141d. PK 1+500 al 3+000. Tram: Calldetenes. Clau: XB-05028”, de 16 d’octubre de 2015 de 
la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya, 
el Conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre, el 23 d’octubre de 2015, autoritzar la 
pròrroga del termini d’execució sol·licitada, des del 27 d’octubre de 2015 fins al 27 d’abril de 
2016, en els mateixos termes i condicions de la sol·licitud. 
 
Les despeses d’assistència tècnica a la direcció de les obres i coordinació de seguretat i 
salut, corresponents als mesos de novembre de 2015, desembre de 2015, gener de 2016, 
febrer de 2016, març de 2016 i abril de 2016, de les obres del projecte amb títol: “Millora 
general. Variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram: Calldetenes. 
Clau: XB-05028”, són de 17.875,00 € (més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA 
vigent). 
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 VII.- En conseqüència, la present addenda al conveni formalitzat amb data 24 de juliol de 
2014, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, té per objecte aprovar la despesa a finançar per part de la Diputació de 
Barcelona, conseqüència de l’aprovació del projecte complementari de les obres, així com 
les obligacions que se’n derivin de l’aprovació del mateix. VIII.- La minuta de la present 
addenda va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
adoptat en sessió ordinària celebrada en data ........................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen la present addenda, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

 Primer.- Modificar el pacte segon del conveni de 24 de juliol de 2014, entre la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona en el sentit d’afegir un apartat e) amb la 
següent redacció: 

  
“Dur a terme  la licitació, adjudicació, si escau, i execució, de les obres 
complementaries del projecte de “Millora general. Variant de Calldetenes. 
Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram de Calldetenes”, l’assistència tècnica 
per a la redacció del projecte constructiu, l’assistència tècnica a la direcció de les 
obres i coordinació de seguretat i salut així com l’assistència tècnica per a la 
supervisió de la redacció del projecte constructiu.” 

 

 Segon.- Modificar el pacte tercer de l’esmentat conveni, en el sentit d’afegir un apartat d) 
amb la següent redacció: 

 
“Establir una aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per un import total 
de 324.901,26 € (més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent).” 

 

 Tercer.- Modificar el pacte quart de l’esmentat conveni, en el sentit d’afegir el pacte quart 
bis) amb la següent redacció: 

 
1) La Diputació de Barcelona es compromet a fer efectiva l’aportació econòmica de 

266.340,98 € (més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent), corresponent 
al projecte d’obres complementàries: “Millora general. Obres complementàries. 
Variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram Calldetenes. 
Clau: XB-05028-C1” efectuant els pagaments mensuals directament al contractista 
adjudicatari de les obres complementaries, supeditat a la prèvia comprovació tècnica 
per part de la Diputació de Barcelona i prèvia justificació de la direcció de les obres 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat mitjançant la presentació 
de les certificacions d’obra mensuals i les factures emeses pel contractista. 

 
2) La Diputació de Barcelona, prèvia comprovació tècnica per part de la Diputació de 

Barcelona, també es compromet a fer efectiva l’aportació econòmica de 40.685,28 € 
(més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent), corresponent a la suma de: 

 
- Els honoraris de l’assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu 

amb títol: “Millora general. Obres complementàries de la variant de Calldetenes. 
Carretera N-141d PK 1+500 al 3+000. Tram: Calldetenes. Clau: XB-05028-C1”, 
efectuant el pagament directament al consultor encarregat d’aquests treballs: 
14.280,00 € (més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent), previ 
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informe favorable del Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la 
presentació de la factura emesa pel consultor. 

 
- Les despeses d’Assistència tècnica a la direcció de les obres i coordinació de 

seguretat i salut per a l’execució de l’obra: “Millora general. Obres 
complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 
3+000. Tram Calldetenes. Clau: XB-05028-C1”, efectuant el pagament 
directament al consultor encarregat d’aquests treballs: 17.654,00 € (més la 
quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent), previ informe favorable del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la presentació de la factura 
emesa pel consultor. 

 
- Les despeses d’Assistència tècnica per a la supervisió de la redacció del 

projecte constructiu: “Millora general. Obres complementàries de la variant de 
Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram Calldetenes. Clau: 
XB-05028-C1”, efectuant el pagament directament al consultor encarregat 
d’aquests treballs: 8.751,28 € (més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA 
vigent), previ informe favorable del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
mitjançant la presentació de la factura emesa pel consultor. 

Totes les despeses anteriors anirien amb càrrec a l’aplicació G/50100/45301/61104 
del vigent pressupost de la Corporació. 

 
3) La Diputació de Barcelona, prèvia comprovació tècnica per part de la Diputació de 

Barcelona, es compromet a fer efectiva l’aportació econòmica de 17.875,00 € (més la 
quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent), per fer front a les despeses 
d’assistència tècnica a la direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut, 
corresponents als mesos de novembre de 2015, desembre de 2015, gener de 2016, 
febrer de 2016, març de 2016 i abril de 2016, de les obres del projecte amb títol: 
“Millora general. Variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram: 
Calldetenes. Clau: XB-05028”, efectuant el pagament d’aquesta quantitat directament 
al consultor encarregat d’aquests treballs, previ informe favorable del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, mitjançant la presentació de la factura emesa pel consultor. 

 
L’anterior despesa s’imputarà amb càrrec a l’aplicació G/50100/45301/61104 del 
vigent pressupost de la Corporació. 

 
Quart.- La Diputació de Barcelona es compromet a redactar, licitar i executar les obres 
addicionals per tal d’adaptar alguns camins de titularitat municipal a la nova funcionalitat 
derivada de l’entrada en servei de la variant de Calldetenes, amb un import aproximat de 
67.798,67 EUR (més la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent). 
 
Cinquè.- Mantenir la resta de pactes previstos en l’esmentat conveni, i especialment pel que 
fa a la incorporació dels imports recollits en la present addenda a la previsió que consta al 
pacte tercer punt “in fine” del conveni. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per la Generalitat de Catalunya: F. Xavier Flores Garcia, Director general 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, en representació del Departament de Territori i 
Sostenibilitat; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. i 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari 
delegat)”.                                                                                                                                (...) 
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Segon.- Retenir una despesa per un import total de 393.130,52 €, corresponent a 
l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions previstes en 
l’addenda, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del vigent 
Pressupost de despeses de l’exercici 2016. 
 
Tercer.- Notificar aquesta Resolució al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars de l’addenda 
que s’aprova per aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per la 
Generalitat a aquesta Diputació degudament formalitzats amb la signatura 
corresponent. Les disposicions de l’addenda no produiran efectes fins a la data de la 
seva signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.  
 
Quart.- Notificar, així mateix, aquesta resolució a la Direcció General d'Administració 
Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, a la qual se li enviarà en el seu moment una còpia de 
l’addenda, una vegada aquesta hagi estat formalitzada amb la signatura dels legals 
representants d’ambdues parts, en aplicació del que disposa l'article 309 del ROAS.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: No sabem si està previst, però em vaig mirar la documentació 
annexa, que és bastant voluminosa, i agrairíem, en tot cas, una explicació a la 
Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat, si és possible.  
 
Respon el diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, senyor Fàbrega 
(ERC-AM), qui diu: En tot cas, és el conveni amb l’Ajuntament de Calldetenes perquè 
es va fer la variant de Calldetenes i va sorgir tot un seguit d’obres complementàries a 
demanda dels veïns i les veïnes de Calldetenes. La Generalitat és qui executa les 
obres, segons un conveni de carreteres que tenim la Diputació i la Generalitat, i es 
procedeix, per tant, a executar aquest conveni per totes les actuacions 
complementàries que s’han de fer fruit de la variant de Calldetenes. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa revocar inicialment, per delegació de la 
Presidència, la subvenció atorgada a l’empresa Southern Road, SL, en la 
convocatòria de l’any 2014, destinada a la instal·lació d’una caldera de biomassa 
per un import de 5.438,52 € (cinc mil quatre-cents trenta-vuit euros amb 
cinquanta-dos cèntims), per no presentar la documentació justificativa.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 19 
de desembre de 2013, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions destinades a fomentar les instal·lacions tèrmiques de biomassa en l’àmbit 
dels espais naturals protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries – Savassona, 
Montnegre – Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola. 
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Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de data 12 de juny de 2014 va aprovar la relació d’ajuts en el 
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president 
del corresponent òrgan col·legiat. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre altres, l’atorgament 
d’una subvenció, a l’empresa Southern Road SL, per un import de 5.438,52 € i 
destinada a la instal·lació d’una caldera de biomassa.  
 
Atès que d’acord amb la base 18 de les bases reguladores, la subvenció s’havia de 
justificar abans del 30 de juny de 2015 i a data d’avui el beneficiari de la subvenció no 
ha presentat la documentació justificativa. 
 
Vist l’apartat setè, I, subapartat 2.a del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar la subvenció atorgada a l’empresa Southern Road SL, en la 
convocatòria de l’any 2014, destinada a la instal·lació d’una caldera de biomassa i per 
un import de 5.438,52 € €, per no presentar la documentació justificativa. 
 
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva.   
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa revocar inicialment, per delegació de la 
Presidència, les subvencions atorgades a diverses entitats, en la convocatòria 
de l’any 2014, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, 
per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, per un import 
de 6.511,88 € (sis mil cinc-cents onze euros amb vuitanta-vuit cèntims).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 19 
de desembre de 2013, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses 
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de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a 
les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 12 de juny de 2014, va 
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions a les Explotacions 
Forestals, Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis i Millora 
d’Habitatges, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que d’acord amb la base 20 de les bases reguladores, la subvenció s’havia de 
justificar abans del 30 de juny de 2015, excepte per a les activitats culturals que havien 
de justificar abans del 31 de desembre de 2014.  
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament 
de les subvencions relacionades, les quals no han presentat, a data d’avui, la 
justificació de les actuacions realitzades: 
Nom               NIF          Import  
  
PTC      XXX         1.350,00 €  
AEB      XXX         1.800,00 € 
LA CALMA CULTURA I LLEURE SL B62777164           438,63 € 
TURÓ DE GRENYS SA   A58495441        1.800,00 € 
ASR      XXX            873,25 € 
ASS. DE DONES DE MONTESQUIU G65791063           250,00 €  
 
Vist l’apartat setè, I, subapartat 2.a del Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la 
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries 
(publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015). 
 
En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa al 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva 
aprovació, a la Junta de Govern, els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Revocar inicialment les subvencions relacionades, atorgades en la 
convocatòria de l’any 2014, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per no justificar l’activitat 
subvencionada dins la data de termini:  
 
Nom             NIF                     Import  
  
PTC      XXX         1.350,00 €  
AEB      XXX         1.800,00 € 
LA CALMA CULTURA I LLEURE SL B62777164           438,63 € 
TURÓ DE GRENYS SA   A58495441        1.800,00 € 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

92 
 

ASR      XXX            873,25 € 
ASS. DE DONES DE MONTESQUIU G65791063           250,00 €  
 
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als interessats per a que presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva.   
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes 
escaients.”  
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
modificació de tres convenis tipus de col·laboració per a la gestió i l’execució 
dels Plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, formalitzats respectivament entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, l’Agrupació de Defensa 
Forestal Hortonenca i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, entre la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, l’Agrupació de Defensa 
Forestal Sant Sadurní d’Anoia i la Federació d’ADF del Penedès Garraf i entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, l’Agrupació de 
Defensa Forestal Font-Rubí i la Federació d’ADF del Penedès Garraf.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlón i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local), la Diputació de Barcelona 
presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals (en endavant, OTPMIF), de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals.  
 
Els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del que formen 
part els municipis, i que, quan es produeixen, poden causar greus danys a persones, 
béns i espais naturals d’aquest territori. 
 
El risc d’incendi forestal i la vulnerabilitat dels municipis a ser afectats per aquesta 
causa, determina la incidència dels Plans Territorials de prevenció d’incendis forestals 
sobre els municipis i que la Diputació amb els ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF  
porten a terme conjuntament sobre el territori. 
 
Els Plans territorials de prevenció d’incendis forestals es concreten en:   
 Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI) 
 Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (en endavant PAM)  
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 Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI) 
 Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions (en endavant PPU) 
 
El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió d’aquests 
Plans territorials i en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els 
municipis de la demarcació de Barcelona.  
 
El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es redacta per a 265 
municipis de 10 comarques, i hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de 
Barcelona, essent la Diputació a través de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la 
que financia el 90 % del cost del Pla i la que coordina i enllaça territorialment l’activitat 
que es genera durant l’època de risc. 
 
Els Plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre l’Ajuntament, 
l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la prevenció dels 
incendis forestals que hi vulguin participar. Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments donen suport tècnic i també econòmic juntament amb d’altres organismes 
públics i privats per a la seva execució.  
 
Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels Plans Territorials esmentats, 
es va decidir establir, l’any 2014, un programa de col·laboració conjunta que es regeix i 
es regirà fins el 2017 a través de convenis de col·laboració, que són actualment 
l’instrument mitjançant el qual es regula la gestió dels Plans Territorials de prevenció 
d’incendis. 
 
És per això que durant l’any 2014 es van signar 242 convenis de col·laboració amb 
l’objectiu d’establir, de comú acord, una forma simplificada de gestió que permetés 
donar resposta ràpida i eficaç a l’execució dels Plans del programa de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals als ens locals i a entitats 
privades coneixedores de l’àmbit que ens ocupa, que és la prevenció i lluita contra els 
incendis forestals. 
 
A través dels esmentats convenis de col·laboració es regulen les relacions entre la 
Diputació de Barcelona, i els diferents ajuntaments, ADF’s i les Federacions d’ADF’s, 
per a l’execució dels Plans pertanyents al programa de suport als municipis, en 
matèria de prevenció d’incendis forestals, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017. 
 
Que, en data 2 de juny de 2014, la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant 
Llorenç d’Hortons, l’Agrupació de Defensa Forestal Hortonenca i la Federació d’ADF 
del Penedès Garraf van subscriure un conveni de cooperació i col·laboració, per a la 
gestió i l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals. 
 
Que, en data 2 de juny de 2014, la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia, l’Agrupació de Defensa Forestal Sant Sadurní d’Anoia i la Federació 
d’ADF del Penedès Garraf van subscriure un conveni de cooperació i col·laboració, per 
a la gestió i l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals. 
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Que, en data 2 de juny de 2014, la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Vilobí del 
Penedès, l’Agrupació de Defensa Forestal Font-Rubí i la Federació d’ADF del Penedès 
Garraf van subscriure un conveni de cooperació i col·laboració, per a la gestió i 
l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals. 
 
Que, davant de l’interès mostrat per l’ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, de Sant 
Sadurní d’Anoia i de Vilobí del Penedès, per a la incorporació al Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals (PVI), i un cop estudiada la viabilitat, s’ha decidit 
incorporar-los, juntament amb les altres entitats signants dels convenis de l’any 2014, 
a partir de la campanya 2016 i fins el 31 de desembre de 2017, data en que finalitza la 
vigència dels tres convenis de cooperació i col·laboració esmentats. 
 
D’acord amb el pacte onzè dels convenis de referència, qualsevol modificació 
d’aquests convenis haurà de constar per escrit i estar signada per totes les parts 
signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. En conseqüència, i 
segons la base 35.6 de les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2016, “la 
modificació de les obligacions pactades en un conveni requerirà, amb caràcter general, 
l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent addenda”. 
 
És per això que es subscriu una addenda als tres convenis esmentats per tal 
d’incorporar el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals als convenis 
signats el 2 de juny de 2014. En les tres addendes objecte d’aprovació, el que és 
pretén és: 
 

- Modificar el pacte primer, relatiu a l’objecte del conveni, incloent també el PVI, 
dins dels Plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals. 

 
- Modificar el pactes segon, tercer i quart, referents als compromisos de les parts 

signants, afegint-ne els compromisos de l’Ajuntament, l’ADF i la Federació d’ADF 
i la Diputació de Barcelona, en relació amb el PVI. 

 
- Modificar el pacte sisè, relatiu al desenvolupament del conveni, incorporant tot el 

que fa referència al programa del PVI.  
 
- Modificar el pacte setè, relatiu al pressupost, incorporant el programa del PVI,  

reflectint que aquesta part es determina al programa tècnic anual del PVI.  
 
- Modificar el pacte vuitè, relatiu al finançament, pagament i forma de justificació, 

incorporant el programa del PVI, en el que s’especifica que la Diputació de 
Barcelona gestionarà directament el pressupost aprovat en el PVI. 

 
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen 
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la 
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions, 
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

95 
 

reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de 
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 
al 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener), així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
En aplicació de l’article 147 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, en el que es diu que la tramitació administrativa haurà de desenvolupar-se per 
procediments d’economia, eficàcia i coordinació per a un bon funcionament 
organitzatiu de les entitats locals, i en aplicació del principi de simplificació i racionalitat 
administrativa, regulat a l’article 31.2,sisè, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es proposa 
tramitar en un sol acte administratiu l’aprovació de les tres addendes als convenis de 
cooperació i col·laboració signats el 2 de juny de 2014. 
 
L’any 2014, els convenis de col·laboració esmentats van estar aprovats per acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, amb registre d’acords núm. 213/14, en 
sessió ordinària de data 8 de maig de 2014, d’acord amb l’apartat 3.4,i.2) de la Refosa 
núm. 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 11876/13, de data 11 de desembre de 2013 i publicada en el BOPB 
de 23 de desembre de 2013. 
 
A data d’avui, 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.- Modificar el conveni tipus de cooperació i col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, l’ADF Hortonenca i la 
Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels Plans del 
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, amb 
registre de convenis núm. 1041/14, mitjançant la corresponent addenda al conveni 
esmentat, i que es transcriu a continuació: 
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“ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS, 
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL HORTONENCA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL 
PENEDÈS GARRAF, PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DELS PLANS DEL PROGRAMA 
DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

 
I.-  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 13 de novembre de 
2015 (BOPB de 26.11.2015). 
 
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS, representat per l’alcalde, l’Il.l.m. Sr. 
Jordi Ferrer Durich, assistit pel secretari de la Corporació, el Sr. Oriol Vila Arranz. 
 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL HORTONENCA, representada pel president, el Sr. 
Pere Fonollà Cuixart, en nom i representació d’aquesta entitat.  
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL PENEDÈS GARRAF, representada pel president, el Sr. Jordi 
Canals Canals, en nom i representació d’aquesta entitat.  
 
II.- ANTECEDENTS  
 
Que, en data 2 de juny de 2014, la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant Llorenç 
d’Hortons, l’Agrupació de Defensa Forestal Hortonenca i la Federació d’ADF del Penedès 
Garraf van subscriure un conveni per a la gestió i l’execució dels plans del programa de 
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Que, davant de l’interès mostrat per l’ajuntament per a la seva incorporació al Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, en endavant PVI, i un cop estudiada la 
seva viabilitat, s’ha decidit: 
 

- Incorporar l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, l’ADF Hortonenca i la Federació 
d’ADF del Penedès Garraf al PVI a partir de la campanya 2016.  

 
- Modificar el pacte primer, relatiu a l’objecte del conveni, incloent també el PVI, dins 

dels Plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals. 

 
- Modificar els pactes segon, tercer i quart, referents als compromisos de les parts 

signants, afegint-ne els compromisos de l’Ajuntament, l’ADF i la Federació d’ADF i la 
Diputació de Barcelona, en relació amb el PVI. 

 
- Modificar el pacte sisè, relatiu al desenvolupament del conveni, incorporant tot el que 

fa referència al programa del PVI.  
 
- Modificar el pacte setè, relatiu al pressupost, incorporant el programa del PVI, 

reflectint que aquesta part es determina al programa tècnic anual del PVI.  
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- Modificar el pacte vuitè, relatiu al finançament, pagament i forma de justificació, 
incorporant el programa del PVI, en el que s’especifica que la Diputació gestionarà 
directament el pressupost aprovat en el PVI. 

 
Que d’acord amb el pacte onzè del conveni de referència, relatiu a la modificació del 
conveni, qualsevol modificació d’aquest haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. És per això que 
es subscriu una addenda al conveni esmentat per tal d’incorporar el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals al conveni signat el 2 de juny de 2014. 
 
Que la present minuta d’addenda al conveni signat el 2 de juny de 2014 ha estat aprovada 
per decret de l’Excma. Sra. presidenta de la Diputació de Barcelona, de data xxxxxx. 
 
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena 
capacitat per actuar, 
 

ACORDEN 
 
Primer.- Modificar el pacte primer del conveni de cooperació i col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, l’Agrupació de Defensa 
Forestal Hortonenca i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució 
dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals, relatiu a l’objecte del conveni, en el sentit d’incorporar el PVI dins dels Plans 
pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis. Així 
doncs, on hi diu: 
 

“Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons (en endavant l’Ajuntament), l’ADF Hortonenca 
(en endavant l’ADF), la Federació d’ADF de Penedès Garraf (en endavant la Federació), 
i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, per a l’execució 
dels següents Plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals:         

 
 Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
 Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM)  

 
Els Plans es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals d’execució, 
quan procedeixi. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons els programes 
anuals d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex i per a la resta d’anualitats, la 
comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s’encarregarà de la definició 
i proposta de les actuacions del programa anual. L’aprovació dels programes anuals que 
hagi procedit redactar, haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de govern de les 
parts intervinents”. 

 
ha de dir: 
 

“Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons (en endavant l’Ajuntament), l’ADF 
Hortonenca (en endavant l’ADF), la Federació d’ADF de Penedès Garraf (en 
endavant la Federació), i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 
2016 i 2017, per a l’execució dels següents Plans pertanyents al programa de 
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals:         

 
 Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
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 Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM)  
 Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) 

 
Els Plans es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals 
d’execució, quan procedeixi. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons 
els programes anuals d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex i per a la 
resta d’anualitats, la comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, 
s’encarregarà de la definició i proposta de les actuacions del programa anual. 
L’aprovació dels programes anuals que hagi procedit redactar, haurà de ser 
ratificada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents”. 

 
Segon.- Modificar els pactes segon, tercer i quart del conveni de cooperació i col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, l’Agrupació de 
Defensa Forestal Hortonenca i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i 
l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, referents als compromisos de les parts signants, en el sentit d’afegir els 
compromisos de l’Ajuntament, l’ADF i la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona, en 
relació amb el PVI. En conseqüència, s’haurà d’incorporar el que es transcriu a continuació, 
i per cadascun dels pactes objecte de modificació: 

 
“Al pacte segon.- Compromisos de l’Ajuntament  
 
o En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ADF en l’execució del Pla d’acord amb 
els pactes del present conveni i del Programa Tècnic.  

 

 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el 
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del PVI.  

 

 Aprovar el Programa tècnic anual redactat per la OTPMIF i en col·laboració amb els 
ajuntaments i l’ADF de la zona. 

 

 Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i 
substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la 
campanya, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment en el Programa 
Tècnic esmentat anteriorment. 

 
Al pacte tercer.- Compromisos de l’ADF i de la Federació  
 
o En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ajuntament en l’execució del Pla d’acord 
amb els pactes del present conveni  i del Programa Tècnic. 

 

 Delegar a la Federació d’ADF de la comarca, en el procés de selecció del personal 
que participarà en el desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen 
les bases elaborades a l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del 
personal del PVI. 

 

 Col·laborar en el disseny de la campanya del Pla juntament amb l’ajuntament i la 
OTPMIF. 
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 Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal contractat 
pel Pla d’acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del PVI. 

 
Al pacte quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
o En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb l’ajuntament i l’ADF en l’execució del Pla d’acord amb els pactes del 
present conveni i del Programa Tècnic.  

 

 Redactar anualment el Programa Tècnic amb col·laboració de l’ajuntament i ADF en 
el que es fixin els paràmetres essencials de funcionament i finançament del Pla.  

 

 Convocar a les ADF i ajuntaments per participar en el procés de selecció del personal 
que participarà en el Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del PVI.  

 

 Contractar al personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del 
Programa Tècnic per l’execució del Pla durant el temps de la seva durada. 

 

 Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les indicacions 
del Programa Tècnic, per garantir la viabilitat i execució del Pla.  

  

 Fer-se càrrec de la direcció tècnica de la campanya.  
 

 Prestar l’assessorament i l’assistència tècnica, econòmica i material necessària a 
l’Ajuntament i l’ADF en el seguiment i control de la prestació del servei”. 

 
Tercer.- Modificar el pacte sisè del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, l’Agrupació de Defensa Forestal 
Hortonenca i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels plans 
del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, relatiu al 
desenvolupament del conveni, en el sentit d’afegir el que fa referència al programa del PVI. 
En conseqüència, s’haurà d’incorporar el que es transcriu a continuació: 
 
“Al pacte sisè.- Desenvolupament del conveni 
 
o En relació al PVI 
 

 L’OTPMIF prepararà el programa tècnic anual segons els acords relacionats en 
aquest conveni i el presentarà a l’ajuntament i ADF per la seva aprovació, facilitant 
així la justificació de la despesa compromesa per l’ajuntament per l’execució del Pla 
en el seu municipi. 

 

 El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a les 
determinacions i objectius generals aquí relacionats. 

 

 La Comissió de Seguiment analitzarà com ha estat el funcionament del PVI en totes 
les vessants que afecten a aquest conveni proposant modificacions i millores si 
s’escauen a l’OTPMIF mitjançant informe signat per les parts que integren la 
Comissió”. 

 
Quart.- Modificar el pacte setè del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, l’Agrupació de Defensa Forestal 
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Hortonenca i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels plans 
del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, relatiu al 
pressupost, en el sentit d’afegir el que fa referència al programa del PVI. En conseqüència, 
s’haurà d’incorporar el que es transcriu a continuació: 
 
“Al pacte setè.- Pressupost 
 
o En relació al PVI 
 
Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació”. 
 
Cinquè.- Modificar el pacte vuitè del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, l’Agrupació de Defensa Forestal 
Hortonenca i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels plans 
del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, relatiu al 
finançament, pagament i forma de justificació, en el sentit d’afegir el que fa referència al 
programa del PVI. En conseqüència, s’haurà d’incorporar el que es transcriu a continuació: 
 
“Al pacte vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació 
 
o En relació al PVI 
 
La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins de 
les partides del seu pressupost general ordinari a excepció de la despesa del combustible 
de les unitats de vigilància. 
 
L’ajuntament gestionarà directament l’aportació en concepte de combustible seguint la 
quantitat especificada i aprovada en el seu Programa Tècnic”. 

 
Segon.- Modificar el conveni tipus de cooperació i col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, l’ADF Sant Sadurní 
d’Anoia i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels Plans 
del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, amb 
registre de convenis núm. 738/14, mitjançant la corresponent addenda al conveni 
esmentat, i que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA, 
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL SANT SADURNÍ D’ANOIA I LA FEDERACIÓ 
D’ADF DEL PENEDÈS GARRAF, PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DELS PLANS DEL 
PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS 

 
I.-  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 13 de novembre de 
2015 (BOPB de 26.11.2015). 
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AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA, representat per l’alcaldessa, l’Il·lma. Sra. 
Maria Assumpta Rosell Medall, assistida pel secretari de la Corporació, el Sr. Pedro Vizuete 
Mendoza. 
 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL SANT SADURNÍ D’ANOIA, representada pel 
president, el Sr. Antoni Sisternas i Sánchez, en nom i representació d’aquesta entitat. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL PENEDÈS GARRAF, representada pel president, el Sr. Jordi 
Canals Canals, en nom i representació d’aquesta entitat.  
 
II.- ANTECEDENTS  
 
Que, en data 2 de juny de 2014, la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia, l’Agrupació de Defensa Forestal Sant Sadurní d’Anoia i la Federació d’ADF del 
Penedès Garraf van subscriure un conveni per a la gestió i l’execució dels plans del 
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Que, davant de l’interès mostrat per l’ajuntament per a la seva incorporació al Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, en endavant PVI, i un cop estudiada la 
seva viabilitat, s’ha decidit: 
 

- Incorporar l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, l’ADF Sant Sadurní d’Anoia i la 
Federació d’ADF del Penedès Garraf al PVI a partir de la campanya 2016.  

- Modificar el pacte primer, relatiu a l’objecte del conveni, incloent també el PVI, dins 
dels Plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals. 

- Modificar els pactes segon, tercer i quart, referents als compromisos de les parts 
signants, afegint-ne els compromisos de l’Ajuntament, l’ADF i la Federació d’ADF i la 
Diputació de Barcelona, en relació amb el PVI. 

- Modificar el pacte sisè, relatiu al desenvolupament del conveni, incorporant tot el que 
fa referència al programa del PVI.  

- Modificar el pacte setè, relatiu al pressupost, incorporant el programa del PVI, 
reflectint que aquesta part es determina al programa tècnic anual del PVI.  

- Modificar el pacte vuitè, relatiu al finançament, pagament i forma de justificació, 
incorporant el programa del PVI, en el que s’especifica que la Diputació gestionarà 
directament el pressupost aprovat en el PVI. 

 
Que d’acord amb el pacte onzè del conveni de referència, relatiu a la modificació del 
conveni, qualsevol modificació d’aquest haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. És per això que 
es subscriu una addenda al conveni esmentat per tal d’incorporar el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals al conveni signat el 2 de juny de 2014. 
 
Que la present minuta d’addenda al conveni signat el 2 de juny de 2014 ha estat aprovada 
per decret de l’Excma. Sra. presidenta de la Diputació de Barcelona, de data xxxxxx. 
 
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena 
capacitat per actuar, 
 

ACORDEN 
 
Primer.- Modificar el pacte primer del conveni de cooperació i col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, l’Agrupació de Defensa 
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Forestal Sant Sadurní d’Anoia i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i 
l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, relatiu a l’objecte del conveni, en el sentit d’incorporar el PVI dins dels 
Plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis. 
Així doncs, on hi diu: 
 

“Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (en endavant l’Ajuntament), l’ADF Sant Sadurní 
d’Anoia (en endavant l’ADF), la Federació d’ADF de Penedès Garraf (en endavant la 
Federació), i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, per a 
l’execució dels següents Plans pertanyents al programa de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals:         

 
 Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
 Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM)  

 
Els Plans es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals d’execució, 
quan procedeixi. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons els programes 
anuals d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex i per a la resta d’anualitats, la 
comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s’encarregarà de la definició 
i proposta de les actuacions del programa anual. L’aprovació dels programes anuals que 
hagi procedit redactar, haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de govern de les 
parts intervinents”. 

 
ha de dir: 
 
“Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (en endavant l’Ajuntament), l’ADF Sant 
Sadurní d’Anoia (en endavant l’ADF), la Federació d’ADF de Penedès Garraf (en 
endavant la Federació), i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 
2016 i 2017, per a l’execució dels següents Plans pertanyents al programa de 
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals:         

 
 Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
 Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM)  
 Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) 

 
Els Plans es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals 
d’execució, quan procedeixi. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons 
els programes anuals d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex i per a la 
resta d’anualitats, la comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, 
s’encarregarà de la definició i proposta de les actuacions del programa anual. 
L’aprovació dels programes anuals que hagi procedit redactar, haurà de ser 
ratificada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents”. 

 
Segon.- Modificar els pactes segon, tercer i quart del conveni de cooperació i col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, l’Agrupació de 
Defensa Forestal Sant Sadurní d’Anoia i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la 
gestió i l’execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, referents als compromisos de les parts signants, en el sentit d’afegir els 
compromisos de l’Ajuntament, l’ADF i la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona, en 
relació amb el PVI. En conseqüència, s’haurà d’incorporar el que es transcriu a continuació, 
i per cadascun dels pactes objecte de modificació: 
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“Al pacte segon.- Compromisos de l’Ajuntament  
 
o En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ADF en l’execució del Pla d’acord amb 
els pactes del present conveni i del Programa Tècnic.  

 

 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el 
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del PVI.  

 

 Aprovar el Programa tècnic anual redactat per la OTPMIF i en col·laboració amb els 
ajuntaments i l’ADF de la zona. 

 

 Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i 
substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la 
campanya, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment en el Programa 
Tècnic esmentat anteriorment. 

Al pacte tercer.- Compromisos de l’ADF i de la Federació  
 
o En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ajuntament en l’execució del Pla d’acord 
amb els pactes del present conveni i del Programa Tècnic. 

 

 Delegar a la Federació d’ADF de la comarca, en el procés de selecció del personal 
que participarà en el desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen 
les bases elaborades a l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del 
personal del PVI. 

 

 Col·laborar en el disseny de la campanya del Pla juntament amb l’ajuntament i la 
OTPMIF. 

 

 Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal contractat 
pel Pla d’acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del PVI. 

 
Al pacte quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
o En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb l’ajuntament i l’ADF en l’execució del Pla d’acord amb els pactes del 
present conveni i del Programa Tècnic.  

 

 Redactar anualment el Programa Tècnic amb col·laboració de l’ajuntament i ADF en 
el que es fixin els paràmetres essencials de funcionament i finançament del Pla.  

 

 Convocar a les ADF i ajuntaments per participar en el procés de selecció del personal 
que participarà en el Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del PVI.  

 

 Contractar al personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del 
Programa Tècnic per l’execució del Pla durant el temps de la seva durada. 
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 Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les indicacions 
del Programa Tècnic, per garantir la viabilitat i execució del Pla.  

 

 Fer-se càrrec de la direcció tècnica de la campanya.  
 

 Prestar l’assessorament i l’assistència tècnica, econòmica i material necessària a 
l’Ajuntament i l’ADF en el seguiment i control de la prestació del servei”. 

 
Tercer.- Modificar el pacte sisè del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, l’Agrupació de Defensa Forestal Sant 
Sadurní d’Anoia i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels 
plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, 
relatiu al desenvolupament del conveni, en el sentit d’afegir el que fa referència al programa 
del PVI. En conseqüència, s’haurà d’incorporar el que es transcriu a continuació: 
 
“Al pacte sisè.- Desenvolupament del conveni 
 
o En relació al PVI 
 

 L’OTPMIF prepararà el programa tècnic anual segons els acords relacionats en 
aquest conveni i el presentarà a l’ajuntament i ADF per la seva aprovació, facilitant 
així la justificació de la despesa compromesa per l’ajuntament per la execució del Pla 
en el seu municipi. 

 

 El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a les 
determinacions i objectius generals aquí relacionats. 

 

 La Comissió de Seguiment analitzarà com ha estat el funcionament del PVI en totes 
les vessants que afecten a aquest conveni proposant modificacions i millores si 
s’escauen a l’OTPMIF mitjançant informe signat per les parts que integren la 
Comissió”. 

 
Quart.- Modificar el pacte setè del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, l’Agrupació de Defensa Forestal Sant 
Sadurní d’Anoia i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels 
plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, 
relatiu al pressupost, en el sentit d’afegir el que fa referència al programa del PVI. En 
conseqüència, s’haurà d’incorporar el que es transcriu a continuació: 
 
“Al pacte setè.- Pressupost 
 
o En relació al PVI 
 
Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació”. 
 
Cinquè.- Modificar el pacte vuitè del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, l’Agrupació de Defensa Forestal Sant 
Sadurní d’Anoia i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels 
plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, 
relatiu al finançament, pagament i forma de justificació, en el sentit d’afegir el que fa 
referència al programa del PVI. En conseqüència, s’haurà d’incorporar el que es transcriu a 
continuació: 
 
“Al pacte vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació 
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o En relació al PVI 
 
La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins de  
les partides del seu pressupost general ordinari a excepció de la despesa del combustible 
de les unitats de vigilància. 
 
L’ajuntament gestionarà directament l’aportació en concepte de combustible seguint la 
quantitat especificada i aprovada en el seu Programa Tècnic”. 

 
Tercer.- Modificar el conveni tipus de cooperació i col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, l’ADF Font Rubí i la 
Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels Plans del 
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, amb 
registre de convenis núm. 753/14, mitjançant la corresponent addenda al conveni 
esmentat, i que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS, 
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL FONT-RUBÍ I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL 
PENEDÈS GARRAF, PER A LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DELS PLANS DEL PROGRAMA 
DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

 
I.-  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 13 de novembre de 
2015 (BOPB de 26.11.2015). 
 
AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS, representat per l’alcalde, l’Il.l.m. Sr. Francesc 
Xavier Edo Vargas, assistit per la secretària de la Corporació, la Sra. Ma. Carme Piñas 
Delgado. 
 
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL FONT-RUBÍ, representada pel president, el Sr. 
Ramon Torrents Sala, en nom i representació d’aquesta entitat.  
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL PENEDÈS GARRAF, representada pel president, el Sr. Jordi 
Canals Canals, en nom i representació d’aquesta entitat.  
 

II.- ANTECEDENTS  
 
Que, en data 2 de juny de 2014, la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Vilobí del 
Penedès, l’Agrupació de Defensa Forestal Font-Rubí i la Federació d’ADF del Penedès 
Garraf van subscriure un conveni per a la gestió i l’execució dels plans del programa de 
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
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Que, davant de l’interès mostrat per l’ajuntament per a la seva incorporació al Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, en endavant PVI, i un cop estudiada la 
seva viabilitat, s’ha decidit: 
 

- Incorporar l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, l’ADF Font-Rubí i la Federació d’ADF 
del Penedès Garraf al PVI a partir de la campanya 2016.  

 
- Modificar el pacte primer, relatiu a l’objecte del conveni, incloent també el PVI, dins 

dels Plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals. 

 
- Modificar els pactes segon, tercer i quart, referents als compromisos de les parts 

signants, afegint-ne els compromisos de l’Ajuntament, l’ADF i la Federació d’ADF i la 
Diputació de Barcelona, en relació amb el PVI. 

 
- Modificar el pacte sisè, relatiu al desenvolupament del conveni, incorporant tot el que 

fa referència al programa del PVI.  
- Modificar el pacte setè, relatiu al pressupost, incorporant el programa del PVI,  

reflectint que aquesta part es determina al programa tècnic anual del PVI.  
 
- Modificar el pacte vuitè, relatiu al finançament, pagament i forma de justificació, 

incorporant el programa del PVI, en el que s’especifica que la Diputació gestionarà 
directament el pressupost aprovat en el PVI. 

 
Que d’acord amb el pacte onzè del conveni de referència, relatiu a la modificació del 
conveni, qualsevol modificació d’aquest haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. És per això que 
es subscriu una addenda al conveni esmentat per tal d’incorporar el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals al conveni signat el 2 de juny de 2014. 
 
Que la present minuta d’addenda al conveni signat el 2 de juny de 2014 ha estat aprovada 
per decret de l’Excma. Sra. presidenta de la Diputació de Barcelona, de data xxxxxx. 
 
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena 
capacitat per actuar, 
 

ACORDEN 
 
Primer.- Modificar el pacte primer del conveni de cooperació i col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Vilobí del Penedès, l’Agrupació de Defensa Forestal 
Font-Rubí i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels plans 
del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, relatiu a 
l’objecte del conveni, en el sentit d’incorporar el PVI dins dels Plans pertanyents al programa 
de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis. Així doncs, on hi diu: 
 

“Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilobí del Penedès (en endavant l’Ajuntament), l’ADF Font-Rubí (en 
endavant l’ADF), la Federació d’ADF de Penedès Garraf (en endavant la Federació), i la 
Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, per a l’execució dels 
següents Plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis forestals:         

 
 Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
 Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM)  
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Els Plans es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals d’execució, 
quan procedeixi. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons els programes 
anuals d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex i per a la resta d’anualitats, la 
comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s’encarregarà de la definició 
i proposta de les actuacions del programa anual. L’aprovació dels programes anuals que 
hagi procedit redactar, haurà de ser ratificada pels respectius òrgans de govern de les 
parts intervinents”. 
 
ha de dir: 
 
“Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Vilobí del Penedès (en endavant l’Ajuntament), l’ADF Font-
Rubí (en endavant l’ADF), la Federació d’ADF de Penedès Garraf (en endavant la 
Federació), i la Diputació de Barcelona, durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, per 
a l’execució dels següents Plans pertanyents al programa de suport als municipis 
en matèria de prevenció d’incendis forestals:         

 Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) 
 Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals (PAM)  
 Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI) 

 
Els Plans es duran a terme mitjançant l’establiment de programes anuals 
d’execució, quan procedeixi. Per a l’any 2014, les actuacions a executar, segons 
els programes anuals d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex i per a la 
resta d’anualitats, la comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, 
s’encarregarà de la definició i proposta de les actuacions del programa anual. 
L’aprovació dels programes anuals que hagi procedit redactar, haurà de ser 
ratificada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents”. 

 
Segon.- Modificar els pactes segon, tercer i quart del conveni de cooperació i col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Vilobí del Penedès, l’Agrupació de Defensa 
Forestal Font-Rubí i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels 
plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, 
referents als compromisos de les parts signants, en el sentit d’afegir els compromisos de 
l’Ajuntament, l’ADF i la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona, en relació amb el PVI. 
En conseqüència, s’haurà d’incorporar el que es transcriu a continuació, i per cadascun dels 
pactes objecte de modificació: 
 
“Al pacte segon.- Compromisos de l’Ajuntament  
 
o En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ADF en l’execució del Pla d’acord amb 
els pactes del present conveni i del Programa Tècnic.  

 

 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el 
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del PVI.  

 

 Aprovar el Programa tècnic anual redactat per la OTPMIF i en col·laboració amb els 
ajuntaments i l’ADF de la zona. 

 

 Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i 
substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la 
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campanya, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment en el Programa 
Tècnic esmentat anteriorment. 

 
Al pacte tercer.- Compromisos de l’ADF i de la Federació  
 
o En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i l’ajuntament en l’execució del Pla d’acord 
amb els pactes del present conveni i del Programa Tècnic. 

 

 Delegar a la Federació d’ADF de la comarca, en el procés de selecció del personal 
que participarà en el desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen 
les bases elaborades a l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del 
personal del PVI. 

 

 Col·laborar en el disseny de la campanya del Pla juntament amb l’ajuntament i la 
OTPMIF. 

 Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal contractat 
pel Pla d’acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del PVI. 

 
Al pacte quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
o En relació al PVI 
 

 Col·laborar amb l’ajuntament i l’ADF en l’execució del Pla d’acord amb els pactes del 
present conveni i del Programa Tècnic.  

 

 Redactar anualment el Programa Tècnic amb col·laboració de l’ajuntament i ADF en 
el que es fixin els paràmetres essencials de funcionament i finançament del Pla.  

 

 Convocar a les ADF i ajuntaments per participar en el procés de selecció del personal 
que participarà en el Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l’efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del PVI.  

 

 Contractar al personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del 
Programa Tècnic per l’execució del Pla durant el temps de la seva durada. 

 

 Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les indicacions 
del Programa Tècnic, per garantir la viabilitat i execució del Pla.  

 

 Fer-se càrrec de la direcció tècnica de la campanya.  
 

 Prestar l’assessorament i l’assistència tècnica, econòmica i material necessària a 
l’Ajuntament i l’ADF en el seguiment i control de la prestació del servei”. 

 
Tercer.- Modificar el pacte sisè del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’ajuntament de Vilobí del Penedès, l’Agrupació de Defensa Forestal Font-
Rubí i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels plans del 
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, relatiu al 
desenvolupament del conveni, en el sentit d’afegir el que fa referència al programa del PVI. 
En conseqüència, s’haurà d’incorporar el que es transcriu a continuació: 
 
“Al pacte sisè.- Desenvolupament del conveni 
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o En relació al PVI 
 

 L’OTPMIF prepararà el programa tècnic anual segons els acords relacionats en 
aquest conveni i el presentarà a l’ajuntament i ADF per la seva aprovació, facilitant 
així la justificació de la despesa compromesa per l’ajuntament per la execució del Pla 
en el seu municipi. 

 

 El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a les 
determinacions i objectius generals aquí relacionats. 

 

 La Comissió de Seguiment analitzarà com ha estat el funcionament del PVI en totes 
les vessants que afecten a aquest conveni proposant modificacions i millores si 
s’escauen a l’OTPMIF mitjançant informe signat per les parts que integren la 
Comissió”. 

 
Quart.- Modificar el pacte setè del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’ajuntament de Vilobí del Penedès, l’Agrupació de Defensa Forestal Font-
Rubí i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels plans del 
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, relatiu al 
pressupost, en el sentit d’afegir el que fa referència al programa del PVI. En conseqüència, 
s’haurà d’incorporar el que es transcriu a continuació: 
 
“Al pacte setè.- Pressupost 
 
o En relació al PVI 
 
Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació”. 
 
Cinquè.- Modificar el pacte vuitè del conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’ajuntament de Vilobí del Penedès, l’Agrupació de Defensa Forestal Font-
Rubí i la Federació d’ADF del Penedès Garraf, per a la gestió i l’execució dels plans del 
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, relatiu al 
finançament, pagament i forma de justificació, en el sentit d’afegir el que fa referència al 
programa del PVI. En conseqüència, s’haurà d’incorporar el que es transcriu a continuació: 
 
“Al pacte vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació 
 
o En relació al PVI 
 
La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins de 
les partides del seu pressupost general ordinari a excepció de la despesa del combustible 
de les unitats de vigilància. 
 
L’ajuntament gestionarà directament l’aportació en concepte de combustible seguint la 
quantitat especificada i aprovada en el seu Programa Tècnic”. 

 
Quart.- Notificar a les parts signants de les addendes als convenis de cooperació i 
col·laboració signats el 2 de juny de 2014, els presents acords, pel seu coneixement i 
als efectes escaients.” 
 
PRECS I PREGUNTES 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Tres qüestions. La primera és en referència a una visita que 
vostè i membres del seu Govern van fer al Centre ESADE-CREÁPOLIS de la seva 
ciutat i, sigui aquí o en un altre fòrum, com Desenvolupament Econòmic Local, 
preguntar si ens poden fer cinc cèntims del que van veure i viure allà. Això d’una 
banda. 
 
La segona qüestió, que potser sorprendrà els representants d’altres Grups perquè 
sempre demanen el contrari, és que nosaltres volem demanar al Govern quan es farà 
efectiu el pagament dels impostos dels treballadors i les treballadores de la Diputació 
de Barcelona a l’Agència Tributària de Catalunya, cosa que vam demanar en el seu 
moment. Es va presentar la moció, es va aprovar creiem que es donen totes les 
garanties jurídiques perquè sigui efectiu. Creiem que ja hi eren en el moment de 
presentar la moció i els demanem això.  
 
La tercera qüestió, a veure com la puc plantejar des del carinyo personal que tinc al 
diputat. Fa cosa d’un mes, en una participació que va tenir la presidenta respecte del 
tema de la prostitució, hi va haver unes declaracions públiques on l’acusaven de 
partidisme, etc. i vostè, després de la moció que es va presentar en el seu dia, va 
prendre bona nota del que considerava que havia de fer o no havia de fer en tant que 
representava la institució. Diguem que, d’ara en endavant, té l’aval sobre el particular 
per actuar com correspongui en aquest tema. 
 
Per què faig aquesta prèvia? Doncs bé, a finals de la setmana passada, no sé si dijous 
o divendres, hi va haver un acte en el qual es va reunir la Comissió de la candidatura 
olímpica dels Jocs d’Hivern. I, en aquesta compareixença hi va anar el diputat de 
Territori i Sostenibilitat, senyor Jordi Fàbrega, qui va fer unes declaracions que, 
entenem, no han estat tractades en aquesta seu i que, entenem, que no tenen l’aval 
de la Diputació en l’àmbit institucional. És a dir, si algun dels partits, del Govern o no, 
té interès en què la Diputació secundi la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern, que 
presenti una moció i, si la Diputació, com a institució, hi dóna el seu vistiplau, crec que 
a partir d’aquí hem d’anar a fer els actes que correspongui en defensa d’aquesta 
decisió però, en tant que no es dóna aquesta decisió, crec que hem de ser molt 
curosos perquè podem parlar de consens i d’implicar el territori però, en tant no parlem 
aquí sobre si el país s’ha d’equilibrar o no amb unes determinades infraestructures, 
considerem que hem de ser curosos. I ho deixem aquí. Podríem allargar-nos més enllà 
de la reflexió sobre el fet que estem parlant d’uns Jocs Olímpics, d’un esdeveniment 
esportiu que tindrà lloc en 2026 i la pregunta és: Tindrem neu al Pirineu en 2026? Ho 
deixem aquí.  
 
La senyora presidenta diu:  Alguna altra qüestió? Doncs en tot cas, molt breument. La 
visita al que és la Universitat, al Centre ESADE-CREÁPOLIS, es va dur a terme, d’una 
banda, perquè ens van convidar per explicar una sèrie d’ofertes formatives per a 
funcionaris i directius públics. Per tant, una oferta formativa molt interessant que 
aquesta casa ja havia utilitzat en alguns moments i que no està utilitzant ara. I, per 
tant, es va quedar que es posarien sobre la taula quina oferta formativa hi havia per 
desenvolupar la carrera professional interna dels treballadors i les treballadores. 
També ens van exposar tota una sèrie de línies de treball en relació amb la 
col·laboració público-privada. Des de l’Institut de Governança Pública, que ha canviat 
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el nom, s’està elaborant una sèrie de documents en relació amb la col·laboració 
público-privada i va ser molt interessant el que ens van explicar. Vam poder visitar un 
model de viver d’empreses i com es fa la transferència del coneixement universitari 
cap a l’empresa en diferents nivells. També vam tenir ocasió de veure que estan 
modificant tot el sistema d’aularis, cosa sorprenent que també vam poder veure a TV3 
fa uns dies, on no hi havia taules dels infants que estaven asseguts, sinó drets. Estan 
modificant radicalment els sistemes d’ensenyament. Va ser, per tant, una visita 
institucional, de cortesia i sense cap compromís adquirit. Però, en qualsevol cas, 
estarem atents a quines propostes de formació ens puguin fer arribar i si aquestes són 
adequades o no per al personal d’aquesta institució. 
 
Treballarem el tema del pagament de l’IRPF, com hem dit, d’acord amb el Govern de 
la Generalitat de Catalunya i d’acord amb les altres diputacions catalanes i, per tant, 
estem convençuts de la seguretat jurídica de poder fer aquest pagament de l’IRPF. No 
tenim cap inconvenient, però entenem que cal fer-lo d’una manera ordenada, 
adequada i quan el Govern català estigui preparat. Per tant, estem treballant en 
aquesta línia. No sé si el senyor Fàbrega li vol fer algun comentari. 
El diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, senyor Fàbrega (ERC-
AM), diu: Primer de tot, crec que tots els càrrecs públics hem de ser lliures per poder 
anar allà on se’ns convida per poder expressar la nostra opinió, fet que forma part d’un 
dret democràtic que tenim, no només com a càrrecs electes sinó com a ciutadans. Per 
tant, l’Ajuntament de Barcelona i aquesta comissió específica, que analitza els Jocs 
d’Hivern 2026, em va convidar, entre altra gent del país, a donar la meva opinió i, per 
tant, hi vaig anar per dir la meva opinió sobre la possibilitat d’organitzar uns Jocs 
Olímpics, que agrairia que es mirés, senyor Duran, ja que està penjat en vídeo a la 
xarxa. Pot veure què vaig dir en la meva compareixença, que és bàsicament la meva 
opinió i no hem debatre aquí, però crec que és molt objectiva perquè vaig dir-hi que 
s’han de poder d’analitzar els pros i els contres d’uns Jocs Olímpics que no impliquen 
només la ciutat de Barcelona sinó el conjunt del país i, per tant, també vaig donar una 
opinió respecte a l’oportunitat d’infraestructures i una forma diferent d’organitzar-los, 
no els clàssics que s’han fet al llarg de la història sinó una oportunitat que podríem fer 
com a país. Per tant, és una opinió individual. Malauradament, no hi havia 
representants de la CUP, tot s’ha de dir, i, clar, si no hi havia representants de la CUP, 
no podien saber què opino al respecte. Però cadascú és lliure d’anar a les 
compareixences de les comissions, en aquest cas, informativa, i crec que és una bona 
iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona demanar l’opinió del món local i de la gent del 
país sobre aquest tema.  
 
La senyora presidenta diu: De tota manera, el tema climatològic és molt imprevisible 
perquè, aquests dies, teníem un clima britànic nosaltres i allà estaven amb 
temperatures de trenta graus i, per tant, no sé què dir-li, senyor Duran, en relació amb 
el tema de la climatologia. En qualsevol cas, hauríem d’intentar arribar a consensos en 
benefici de l’interès públic del país, cosa que suposo que intentarem.   
 
I, tot seguit, dóna la paraula al diputat senyor Reyes (PP), qui diu: Acaba usted de 
comentar que estaba segura de la legalidad jurídica del pago de los tributos a través 
de Tributs de Catalunya y quisiéramos reiterar, desde el Partido Popular, la petición de 
que queremos disponer de esos informes, que garantizan esa seguridad jurídica, por 
parte de Tesorería, Intervención y Secretaría. 
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La senyora presidenta diu: Molt bé. Doncs els demanarem. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la  secretària que en dóna fe.   
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 
 
 
 
 


