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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 14 DE JULIOL DE 2016
A la ciutat de Barcelona, el 14 de juliol de 2016, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM) del vicepresident
segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), 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), Joan Carles García i Cañizares (CiU), senyora Sonia Recasens i
Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERCAM), 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:
senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU), senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa),
Manuel Reyes López (PP), senyors 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 assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis MartínezAlonso Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el
tresorer, senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència el vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERCAM), i la diputada senyor Núria Marín i Martínez (PSC-CP).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, 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 30 de juny de 2016.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment núm.
189/2015-S que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per
Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. i el senyor XXX,
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 31 de març
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de 2015, pel qual es desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit, ocorregut el dia
31 d’agost de 2013, a la carretera BV-1462, PK 0,5, propietat d’aquesta
Diputació, a causa de la caiguda d’una branca d’arbre sobre el vehicle.
3.

Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
102/2015-B que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la
societat ROCA MALDONADO, S.L. contra el Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona, de 18 de febrer de 2015, pel qual es desestimà la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats
de l’accident de circulació sofert el dia 18 de novembre de 2013, al PK 28+300
de la carretera BV-5128, propietat d’aquesta Diputació, a causa de la col·lisió del
seu vehicle amb una pedra que, presumptament, s’havia desprès del talús de la
carretera.

4.

Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Secció Quarta, en el procediment núm.
29/2016, que desestima el recurs d’apel·lació interposat pel senyor XXX contra la
Sentència núm. 121/2015, de data 5 de juny de 2015, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm.
393/2013, amb relació a la reclamació d’acomiadament improcedent.

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5612/2016, de data 10 de juny,
pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució
del Regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona,
notificada en data 11 d’abril de 2016, sobre les liquidacions en concepte de
l’Impost sobre béns immobles urbans dels anys 2014 i 2015 de la finca ubicada a
la Plaça Margarida Xirgu, núm. 6-8 de Barcelona (Institut del Teatre).

Direcció de Relacions Internacionals
6.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la minuta
de la segona addenda al conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació
de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per reduir el
contingut obligacional de les parts en relació amb el projecte “Fortalecimiento de
las capacidades de los gobiernos locales de América Latina e incidencia política
en materia de liderazgo local”.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
7.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Circuits de Catalunya
SL per a la cooperació en les activitats que es desenvolupen al circuit de
Barcelona-Catalunya.
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8.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
Conveni a formalitzar entre el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona
per al finançament de les anualitats 2016 i 2017, línia de reparacions,
manteniment i conservació, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 20132017.

Gabinet de Premsa i Comunicació
9.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Barcelona per a la
contractació conjunta i finançament de la campanya de comunicació sobre la
prevenció dels incendis forestals per a l’any 2016.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
10.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

11.

Dictamen pel qual es proposa modificar, per delegació de la Presidència, el
“Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport
a la prestació de serveis socials”, als efectes d’admetre la tramitació electrònica
de la justificació dels ajuts.

Servei de Contractació
12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar deserta la
contractació relativa a la Prestació dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i altres entitats.

Servei de Programació
13.

AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa acceptar, per
delegació de la Presidència, la renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès del Conveni de la línia de préstecs-pont amb
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure
al Poble Més.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
14.

Dictamen pel qual es proposa l’atorgament, per delegació de la Presidència, de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea
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de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, per
promoure l’ocupació a la indústria local.
Gerència de Serveis de Turisme
15.

Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, de la
convocatòria per a l’any 2016, i la normativa que la regula, dels premis relatius
als concursos organitzats per la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació
de Barcelona, a través dels seus perfils a les Xarxes socials.

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
16.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
conveni de col·laboració a formalitzar entre el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esports, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació
del Gran Teatre del Liceu per a la creació de la Comissió Interadministrativa de
l’esdeveniment d’excepcional interès públic “20 Aniversari de la reobertura del
Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació de la Societat
d’Accionistes”.

Gerència de Serveis d’Educació
17.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la
concessió de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports –Gerència de Serveis d’Educació- a favor d’entitats sense finalitat de
lucre, per a l’any 2016.

18.

Dictamen que proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la convocatòria,
que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions
destinades al finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada sense
finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona, per al curs 2014-2015, i els
annexos corresponents.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
19.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/1010.

20.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Junta de Compensació UA-1 PERI manresà, en resolució de l’expedient núm.
2016/2755.
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21.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya S.A., en resolució
de l’expedient núm. 2016/4544.

22.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2016/4653.

23.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, en resolució de l’expedient núm.
2016/4803.

24.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor la
empresa Construccions R.J. Molas, S.L., en resolució de l’expedient núm.
2016/4805.

25.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/4810.

26.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de retirada de símbol
franquista, a la carretera BV-5151, a favor de l’Ajuntament de Les Franqueses
del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2016/5247.

27.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa Gestió Hípica 2014, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/5384.

28.

Dictamen pel qual es proposa aprovar la desestimació del recurs de reposició
contra l’acord de la Junta de Govern, de data 17 de desembre de 2015, pel qual
es va denegar una autorització d’obres a favor del senyor XXX, en resolució de
l’expedient núm. 2015/6406.

Conveni de col·laboració
29.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, una
addenda per modificar el conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de data 3 de juny de 2014
referent a les obres del projecte d’”Itinerari de vianants a la travessera de la
carretera BV-5128, entre els p.k. 28+165 i 28+290. T.M. Sant Pol de Mar”.

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
30.

Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència, de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat (Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats), amb
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016.

31.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la liquidació
definitiva del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
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Monistrol de Calders, amb data 11 de novembre de 2005, per a la redacció del
projecte de reparcel·lació del sector “Masia del Solà” de l’esmentat terme
municipal, i la devolució al dit Ajuntament de la quantitat de 24.951,79 euros,
corresponents a la baixa d’adjudicació del projecte.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de juny de 2016.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 30 de juny de 2016, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena
i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
Abans d’iniciar el tractament deIs punts de l’Ordre del Dia, la presidenta, senyora
Conesa (CiU) dóna la paraula a la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlon i
Gil (PSC-CP), qui diu: Per expressar el sentit de vot del Grup socialista: Sí, un segon,
per expressar la intenció del vot del grup socialista. Ens abstindrem a tots els punts,
llevat dels que són donar compte i dels 7, 8 i 30, que els votarem a favor.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment núm.
189/2015-S que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per
Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. i el senyor XXX,
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 31 de març de
2015, pel qual es desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit, ocorregut el dia
31 d’agost de 2013, a la carretera BV-1462, PK 0,5, propietat d’aquesta Diputació,
a causa de la caiguda d’una branca d’arbre sobre el vehicle.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat Sentència núm.
179/2016, de 7 de juny, en el procediment abreujat núm. 189/2015-S, que desestima el
recurs contenciós administratiu interposat conjuntament per LIBERTY SEGUROS,
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. i el senyor XXX contra el Decret
de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 31 de març de 2015, que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 31 d’agost de 2013, a la
carretera BV-1462, pk 0,5, de titularitat d’aquesta Diputació, a causa de la caiguda
d’una branca d’arbre sobre el vehicle.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que la irrupció de la branca d’un arbre a la calçada no es podia preveure i
que a la Diputació, en tant que titular de la via, no li és exigible haver de respondre
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davant aquest tipus d’obstacles; i que en definitiva és un accident poc probable i
imprevisible.
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 14 d’abril de 2016 (publicada
al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 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 núm. 179/2016, de 7 de
juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el
procediment abreujat núm. 189/2015-S, que resulta favorable per als interessos de la
Diputació en tant que desestima el recurs contenciós administratiu interposat
conjuntament per LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. i el senyor XXX, contra el Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona, de 31 de març de 2015, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de
trànsit ocorregut el dia 31 d’agost de 2013, a la carretera BV-1462, pk 0,5, de titularitat
d’aquesta Diputació, a causa de la caiguda d’una branca d’arbre sobre el vehicle
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, als efectes legals oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la
Sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
102/2015-B que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la
societat ROCA MALDONADO, S.L. contra el Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona, de 18 de febrer de 2015, pel qual es desestimà la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
derivats de l’accident de circulació sofert el dia 18 de novembre de 2013, al PK
28+300 de la carretera BV-5128, propietat d’aquesta Diputació, a causa de la
col·lisió del seu vehicle amb una pedra que, presumptament, s’havia desprès del
talús de la carretera.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, ha dictat Sentència en el
procediment abreujat núm. 102/2015-B que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la societat ROCA MALDONADO,S.L. contra el Decret de
la Presidència, de data 18 de febrer de 2015, de desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de
circulació sofert el dia 18 de novembre de 2013, al PK 28+300 de la carretera BV5128, propietat d’aquesta Diputació, a causa de la col·lisió del seu vehicle amb una
pedra que, presumptament, s’havia desprès del talús de la carretera.
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Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la part actora i el
funcionament del servei públic i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
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 li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 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 favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 102/2015-B que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per la societat ROCA MALDONADO,S.L. contra el
Decret de la Presidència, de data 18 de febrer de 2015, de desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l’accident de circulació sofert el dia 18 de novembre de 2013, al PK 28+300 de la
carretera BV-5128, propietat d’aquesta Diputació, a causa de la col·lisió del seu
vehicle amb una pedra que, presumptament, s’havia desprès del talús de la carretera.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona als efectes legals oportuns”.
4.- Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Secció Quarta, en el procediment núm.
29/2016, que desestima el recurs d’apel·lació interposat pel senyor XXX contra la
Sentència núm. 121/2015, de data 5 de juny de 2015, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm.
393/2013, amb relació a la reclamació d’acomiadament improcedent.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Quarta, ha dictat Sentència en
el procediment núm. 29/2016, que desestima el recurs d’apel·lació interposat pel
senyor XXX contra la Sentència núm. 121/2015, de data 5 de juny de 2015, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm.
393/2013, en relació amb la reclamació d’acomiadament improcedent.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, es
desprèn que el vincle que manté amb la Diputació és de naturalesa funcionarial i no
laboral i que, donades les circumstàncies del cas, no tenia el dret subjectiu a ser cridat
per a ocupar un lloc de treball de guaita.
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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 li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 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 favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el procediment núm. 29/2016, que desestima el recurs d’apel·lació interposat pel
senyor XXX contra la Sentència núm. 121/2015, de data 5 de juny de 2015, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm.
393/2013, en relació amb la reclamació d’acomiadament improcedent.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Secció, als efectes legals oportuns”.
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5612/2016, de data 10 de
juny, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució del Regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de
Barcelona, notificada en data 11 d’abril de 2016, sobre les liquidacions en
concepte de l’Impost sobre béns immobles urbans dels anys 2014 i 2015 de la
finca ubicada a la Plaça Margarida Xirgu, núm. 6-8 de Barcelona (Institut del
Teatre).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
“En data 8 d’abril de 2015, l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona
va girar, després de les al·legacions fetes en via administrativa per aquest Servei,
liquidacions noves en concepte de l’Impost sobre béns immobles urbans de l’any 2014
i 2015 de la Finca ubicada en Plaça Margarida Xirgu, núm. 6-8 (Ref. Cadastral
9505415DF2890F0001BZ), en endavant, Institut del Teatre.
Liquidació
inicial

Nova
liquidació

Diferència

Rebut IBI 2014
(2014/23-VA)

265.677,35

187.196,27

78.481,08

Rebut IBI 2015
(2015/13-VA)

289.249,75

203.805,39

85.444,36

554.927,10

391.001,66

163.925,44
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En aquesta Resolució, l’Ajuntament de Barcelona: primer desestimava les sol·licituds
d’exempció dels articles 62 punt 1.a) (immobles propietat d’entitats locals directament
afectes a serveis educatius) i 62.2.a) del TRLHL (exempció per als béns immobles
destinats a ensenyament per centres docents acollits al règim de concert educatiu), en
segon terme, reconeixia la sol·licitud de bonificació del 95% en la quota de l’IBI sobre
la superfície de l’immoble directament afecta a l’ensenyament universitari.
Tot i així, com aquesta corporació considerava incorrecta aquesta Resolució va
interposar, en termini i forma, recurs de reposició i va sol·licitar la suspensió del deute
liquidat, tal i com s’havia fet, en exercicis anteriors, sense l’aportació de cap garantia,
d’acord amb el que estableixen els articles 233.4 de la LGT i 173.2 del TRLRHL.
En data 4 de març de 2016 l’Ajuntament de Barcelona va notificar a la Diputació de
Barcelona la desestimació de la sol·licitud de suspensió de les liquidacions de l’Impost
sobre béns immobles dels anys 2014 i 2015, canviant el criteri que l’Ajuntament
anteriorment havia seguit. Contra aquesta resolució, es va interposar en termini i
forma, el corresponent recurs contenciós administratiu, Actualment es tramita en el
Jutjat Contenciós Administratiu nº 11 de Barcelona, recurs ordinari 155/2016-C.
En data 22 de març de 2016, l’Ajuntament de Barcelona va notificar a aquesta
corporació una provisió de constrenyiment respecte les anteriors liquidacions per un
import total de 430.103,78 euros. La Diputació de Barcelona ha ingressat degudament
aquestes liquidacions tributàries abans de la finalització del termini per fer-ho, això és,
abans del 5 d’abril de 2016 i, en data 21 d’abril de 2016, s’ha interposat el preceptiu
recurs d’alçada contra la provisió de constrenyiment.
Finalment, en data 11 d’abril de 2016 l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de
Barcelona ha notificat la Diputació de Barcelona una resolució per la qual desestimava
els recursos de reposició interposats contra les liquidacions de l’IBI dels anys 2014 i
2015.
Juntament amb la resolució denegatòria, l’Ajuntament de Barcelona adjuntava dues
cartes de pagament en les quals atorgava a la Diputació de Barcelona un nou termini
de pagament en període voluntari perquè procedeixi a ingressar les quotes de l’IBI
2014 i 2015 abans del 29 d’abril de 2016, quan aquestes ja s’havien ingressat
degudament abans del dia 5 d’abril de 2016.
Aquesta corporació considera que la resolució que desestima els recursos de reposició
interposats no és ajustada a Dret ja que aquesta corporació estima que sí es té dret a
les exempcions i a la bonificació sol·licitades.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació, emès en compliment d’allò
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del
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Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la
defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució notificada
en data 11 d’abril de 2016 i emesa pel Regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme de
l’Ajuntament de Barcelona (Ref.2015/0225825/CT-/15), en base a les consideracions
contingudes en la part expositiva de la present resolució.
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial i de la
representació, de la corporació en aquest recurs, així com en les instàncies superiors
en què pugui derivar.”
Direcció de Relacions Internacionals
6.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la
minuta de la segona addenda al conveni de col·laboració formalitzat entre la
Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per
reduir el contingut obligacional de les parts en relació amb el projecte
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina
e incidencia política en materia de liderazgo local”.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“I.-

ANTECEDENTS

L’Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset és un centre de formació de
postgrau i investigació en Ciències Socials i Humanitats creat en 1986 en la Fundació
José Ortega i Gasset (actualment Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón), i
adscrit a la Universitat Complutense de Madrid. Es caracteritza, per tant, per ser un
institut promogut i gestionat per una entitat privada, adscrit a una universitat pública.
L’Institut Universitari es regula a partir d’un règim intern el qual contempla, en el seu
article 16, que la seva gestió administrativa i econòmica correspon a la Fundació
Ortega i Gasset – Gregorio Marañón. A nivell estructural està conformat per
institucions del sector públic, acadèmic, empresarial i de la societat civil i dedica els
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seus esforços a l’estudi i millora de l’Administració Pública. També compta amb
l’Institut GOBERNA, Escola de Política i Alt Govern, dedicada a l’estudi i millora de
l’Administració Pública.
GOBERNA, des de la seva seu a Madrid, ofereix formació acadèmica, intercanvi
d’experiències, assessoria i investigació especialitzada, amb la finalitat de contribuir al
desenvolupament de capacitats en l’exercici de la política i l’alt govern, articular
coneixements per impulsar un lideratge polític capaç de construir una nova agenda
pública i potenciar l’espai públic i el diàleg entre actors públics i privats.
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona promou, des de la seva estratègia de
cooperació al desenvolupament i el seu treball en la província de Barcelona, iniciatives
que recolzen el reforç de les polítiques públiques i la gestió dels serveis públics bàsics,
a més de les aliances entre actors dels territoris com a estratègia de desenvolupament
local.
Així mateix, la Diputació de Barcelona té, entre els seus objectius específics, esdevenir
un actor de la cooperació descentralitzada pública especialitzat en el reforç de la
governabilitat i les polítiques públiques locals, així com promoure intercanvis de
coneixements, bones pràctiques i innovació a través d’aliances entre el sector públic,
l’empresa, l’acadèmia i la societat civil com a estratègia de desenvolupament local.
Amb l’objectiu de col·laborar en àrees d’interès mutu, ambdues institucions, en data 22
de maig de 2015, signaren un conveni de col·laboració amb la finalitat de consolidar
les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo local”
(Conveni 548/15). El conveni establia que el període d’execució del projecte s’estenia
des de l’1 de juliol de 2015 fins el 30 de juny de 2016, atorgant un termini de
justificació final de tres mesos, és a dir, fins el 30 de setembre de 2016. Així mateix,
l’esmentat conveni informava sobre la possibilitat d’augmentar la seva vigència, la qual
s’hauria d’efectuar per mitjà d’un acord per escrit entre ambdues.
En data 21 de gener de 2016, es van reunir les parts del conveni a la seu de la
Diputació de Barcelona per acordar, entre d’altres qüestions, l’ampliació de sis mesos
del període d’execució del conveni, fins el 31 de desembre de 2016.
En data 4 de maig de 2016 la Comissió de Seguiment del conveni es va tornar a reunir
amb la finalitat de revisar el Pla de Treball aprovat el 21 de gener de 2016, en el qual
s’havia explicitat la col·laboració inicialment. Entre les activitats programades en
l’esmentat Pla de Treball, les parts havien previst l’organització d’una nova edició de
l’Àgora de les Ciutats. Tanmateix, atès que gran part de les ciutats que podien
participar en aquest àgora tenien com a prioritat de l’agenda 2016 assistir a la reunió
d’Hàbitat III, les parts representades en l’esmentada comissió van decidir l’eliminació
de l’Àgora de les Ciutats i de les activitats derivades d’aquesta. Consegüentment, el
pressupost total a executar en el marc del conveni de col·laboració es redueix en
CENT MIL (100.000) EUR.
D’altra banda, i seguint amb l’objectiu establert al conveni, relatiu a l’enfortiment de les
capacitats dels governs locals, s’acorda centrar les activitats del conveni en la formació
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adreçada a tècnics i electes de governs locals. A més, i seguint amb les noves
directrius de la Direcció de Relacions Internacional, es decideix ampliar la zona
geogràfica de treball, obrint la formació a tot el món.
És per aquest motiu que, des de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals es considera oportú proposar l’aprovació d’una
addenda per tal d’eliminar l’Àgora de les Ciutats del Pla de Treball del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio
Marañón per consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las
capacidades de los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en
materia de liderazgo local”, així com, per reduir l’import de l’aportació de la Diputació
de Barcelona en CENT MIL (100.000) EUR i adaptar la resta de compromisos de les
parts a les noves directrius de la Direcció de Relacions Internacionals. S’acompanya al
present instrument, còpia de l’acta signada per les parts de data 4 de maig de 2016.
II.- EMPARAMENT JURÍDIC
Vist el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i
Gasset – Gregorio Marañón per consolidar les actuacions relatives al projecte
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina e
incidencia política en materia de liderazgo local”, de data 22 de maig de 2015 (Conveni
548/15).
I, finalment, vist l'apartat 3.4.i.3) 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 atorga a la Junta de Govern la
competència per a l’adopció dels presents acords.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de la segona addenda al conveni de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per reduir
el contingut obligacional de les parts en relació amb el projecte “Fortalecimiento de las
capacidades de los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en
materia de liderazgo local”, el text literal de la qual es transcriu a continuació:
“SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE
BARCELONA Y LA FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET – GREGORIO MARAÑÓN PARA
CONSOLIDAR LAS ACTUACIONES RELATIVAS AL PROYECTO “FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE AMÉRICA LATINA E
INCIDENCIA POLÍTICA EN MATERIA DE LIDERAZGO LOCAL”
REUNIDOS
De una parte, la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, con domicilio en la calle
Fortuny 53, 28010, Madrid, y representada por D. Fernando Vallespín Oña, en calidad de
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Secretario General de la Fundación, en virtud de escritura pública de fecha 13 de marzo de
2014, otorgada por el notario de Madrid, señor Francisco Javier Vigil de Quiñónez y Parga.
Y, de la otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya 126 de
Barcelona (08008) y NIF P-0800000-B, representada por su Presidenta, Excma. Sra. Mercè
Conesa i Pagès, a tenor de lo establecido en el Texto Refundido 1/2016 sobre
nombramientos y delegación de competencias y atribuciones de los órganos de la
Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno, aprobado por el Decreto de la Presidencia
núm. 3048/16, de fecha 14 de abril de 2016 (BOPB de 22 de abril de 2016) y asistida por la
Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las funciones reservadas en el
Decreto de la Presidencia núm. 10481/15, de 13 de noviembre (BOPB de 26 de noviembre
de 2015).
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN
PRIMERO.- Que el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset es un centro de
formación de postgrado e investigación en Ciencias Sociales y Humanidades creado en
1986 en la Fundación José Ortega y Gasset (actualmente Fundación Ortega y Gasset –
Gregorio Marañón), y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Se caracteriza, por
tanto, por ser un instituto promovido y gestionado por una entidad privada, adscrito a una
universidad pública. El Instituto Universitario se regula a partir de un régimen interno que
contempla, en su artículo 16, que su gestión administrativa y económica corresponde a la
Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. A nivel estructural está conformado por
instituciones del sector público, académico, empresarial y de la sociedad civil y dedica sus
esfuerzos al estudio y mejora de la Administración Pública. También cuenta con el Instituto
GOBERNA, Escuela de Política y Alto Gobierno, dedicada al estudio y mejora de la
Administración Pública.
SEGUNDO.- GOBERNA, desde su sede en Madrid, ofrece formación académica,
intercambio de experiencias, asesoría e investigación especializada, con la finalidad de
contribuir al desarrollo de capacidades en el ejercicio de la política y el alto gobierno,
articular conocimientos para impulsar un liderazgo político capaz de construir una nueva
agenda pública y potenciar el espacio público y el diálogo entre actores públicos y privados.
TERCERO.- Que, por su parte, la Diputación de Barcelona promueve, desde su estrategia
de cooperación al desarrollo y su trabajo en la provincia de Barcelona, iniciativas que
apoyan el refuerzo de las políticas públicas y la gestión de los servicios públicos básicos,
además de las alianzas entre actores de los territorios como estrategia de desarrollo local.
CUARTO.- Que, asimismo, la Diputación de Barcelona tiene como objetivos específicos ser
un actor de la cooperación descentralizada pública especializado en el refuerzo de la
gobernabilidad y las políticas públicas locales, así como promover intercambios de
conocimientos, buenas prácticas e innovación a través de alianzas entre el sector público, la
empresa, la academia y la sociedad civil como estrategia de desarrollo local.
QUINTO.- Que, con el objetivo de colaborar en áreas de interés mutuo, ambas instituciones,
en fecha 22 de mayo de 2015, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de
consolidar las actuaciones relativas al proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo local”
(Convenio 548/15). El convenio establecía que el período de ejecución del proyecto se
extendía desde 1 de julio de 2015 hasta 30 de junio de 2016, otorgando un plazo de
justificación final de tres meses, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2016. Asimismo,
dicho convenio informaba sobre la posibilidad de aumentar su vigencia, la cual debía
efectuarse mediante un acuerdo por escrito entre ambas.
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SEXTO.- Que, posteriormente, la Comisión de Seguimiento se reunió en fecha 21 de enero
de 2016 y como consecuencia de los acuerdos adoptados por ella, las partes firmaron una
primera adenda al convenio con la finalidad de extender el periodo de ejecución fijado
inicialmente, hasta el 31 de diciembre de 2016, trasladándose por lo tanto el plazo de
justificación final hasta el 31 de marzo de 2017.
SÉPTIMO.- Que, en fecha 4 de mayo de 2016, las partes volvieron a reunirse a través de la
Comisión de Seguimiento para acordar, entre otras cuestiones, la revisión del Plan de
Trabajo aprobado en la comisión anterior (21 de enero). Como consecuencia de dicha
revisión, procede modificar algunas de las obligaciones conveniales de las partes y por lo
tanto formalizar la presente adenda. Los detalles de los acuerdos adoptados el 4 de mayo
de 2016 se encuentran recogidos en el acta de la Comisión de Seguimiento de dicha fecha,
cuya copia se acompaña.
La minuta relativa a la presente adenda al convenio de colaboración entre las partes ha sido
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona de fecha [ ]
de 2016.
Visto lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo y reconociéndose plena
capacidad para este acto, formalizan esta adenda al convenio que se regirá por los
siguientes
PACTOS
PRIMERO.- Modificación de los compromisos de las partes
1.1. Se modifica el Pacto Primero del convenio, en el sentido de reducir el objeto del mismo.
Como consecuencia de dicha reducción, la redacción del Pacto Primero del convenio
original será substituida por la siguiente:
“El presente convenio tiene por objeto definir y regular la colaboración entre la Diputación
de Barcelona y la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, a través del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, a efectos de gestión, que la llevará a
cabo mediante la Escuela de Política y Alto Gobierno GOBERNA (las referencias a todas
ellas en el presente convenio, se entenderán realizadas a la “Fundación Ortega y Gasset
– Gregorio Marañón”), relativo al fortalecimiento de las capacidades de las Gobiernos
Locales de América Latina y a la incidencia política en materia de liderazgo local. En
concreto, las actividades que se desarrollarán se detallan a continuación:
1. Formación dirigida a técnicos y electos de gobiernos locales:
i.
ii.
iii.

Formación en línea en materia de Liderazgo local (edición en inglés y español)
Formación en línea en materia de Cohesión social (edición en inglés y español)
Formación en línea de materia de Cooperación Descentralizada (edición en
inglés y español)

2. Becas de excelencia con el objetivo de potenciar las relaciones entre las ciudades
participantes en las formaciones y la Diputación de Barcelona.
3. Elaboración de una base de datos para el tratamiento de los participantes de las
formaciones, tratamiento que deberá cumplir las medidas de seguridad aplicables,
obligaciones de información a los interesados y demás garantías derivadas de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
y de su normativa de desarrollo.
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1.2. En el mismo sentido, también se modifica el Pacto Segundo del convenio, según el
texto aprobado por la primera adenda, en relación con los compromisos de ambas
partes. Dicha modificación supone, entre otros, la reducción en 100.000 EUR del
importe que aporta la Diputación de Barcelona, consiguiente a la eliminación de
algunas actividades de las previstas en el Pacto Primero del convenio, así como la
desaparición de la justificación y pago intermedios previstos inicialmente.
1.2.1.

En relación a las obligaciones de la Diputación de Barcelona, el punto 2.1 del
Pacto Segundo será substituido por el contenido que se establece a
continuación:

“2.1.- Compromisos de la Diputación de Barcelona
La Diputación de Barcelona se compromete a:
• Co-coordinar académicamente las diferentes formaciones y facilitar apoyo en la
gestión académica, implementación y evaluación de las mismas.
• Definir contenidos y seleccionar el profesorado y los participantes de las
formaciones.
• Reforzar a GOBERNA en la difusión de los actos y de los resultados de los
mismos.
• Proponer las bases para la definición de las becas de excelencia así como
otros documentos acordados en el plan de trabajo.
Asimismo, aportará CIENTO SETENTA Y TRES MIL (173.000) EUR al proyecto,
que serán desembolsados a la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón
según se establece a continuación:
-

Una vez firmado este convenio de colaboración así como aprobado el Plan de
Trabajo, la Diputación de Barcelona realizará el pago de CIENTO TREINTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS (136.500) EUR.
La Diputación de Barcelona realizará el pago restante de TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS (36.500) EUR una vez que la Fundación Ortega y Gasset –
Gregorio Marañón presente la justificación final del proyecto. Dicho pago se
reservará como saldo, en función del gasto total realizado. Este último pago se
tramitará una vez que la Comisión de Seguimiento emita el acta de verificación
de los compromisos de las partes, según la justificación presentada por éstas
antes del 31 de marzo de 2017.

Tal y como consta anteriormente, a fin de justificar la realización de sus
compromisos, la Diputación de Barcelona presentará a la Comisión de Seguimiento
una memoria técnica antes del 31 de marzo de 2017.”
1.2.2.

Por su parte la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, verá
modificadas sus obligaciones, de manera que el punto 2.2. del Pacto
Segundo será substituido por el texto que se incorpora a continuación:

“2.2.- Compromisos de la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, a través
del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset que actuará, a su vez, a
través de GOBERNA:
• Gestionar los fondos transferidos por la Diputación de Barcelona y aplicarlos a
las actividades que se concretarán en el Plan de Trabajo.
• Co-coordinar académicamente las formaciones y gestionar su realización.
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• Certificar académicamente las diferentes formaciones.
• Realizar difusión de las formaciones mediante sus canales de comunicación
adecuados y gestionar el proceso de selección de los participantes de los
cursos.
• Gestionar la plataforma online desde la que se desarrollarán las formaciones.
• Gestionar la difusión y comunicación de los actos que se realicen de acuerdo
con lo establecido en el plan de trabajo.
• Apoyar en la elaboración las bases y el proceso de las becas de excelencia y
otros documentos que se establezcan en el plan de trabajo.
A fin de justificar el cumplimiento de los compromisos anteriores, la Fundación
Ortega y Gasset - Gregorio Marañón presentará a la Comisión de Seguimiento un
Informe de auditoría emitido por un auditor inscrito en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, al que se acompañará una memoria técnica.
Dichos informe lo presentarán antes del 31 de marzo de 2017.”
SEGUNDO.- Mantenimiento de los pactos no mencionados en la adenda
El resto de pactos asumidos por las partes firmantes del convenio de colaboración original y
de la primera adenda del convenio, que no han sido modificados por el Pacto Primero
anterior de la presente adenda, se mantienen en vigor tal y como fueron expresados en los
mismos.
Y, en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman la presente adenda por
duplicado, en el lugar y fecha que se indican a continuación.”

Segon.- NOTIFICAR els acords precedents a la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio
Marañón i a l’Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset”.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran
(CUP-Poble Actiu), qui diu: Bé, sobre el dictamen res a dir. La disminució de
l’aportació de la Diputació en cent mil euros per la supressió de l’àgora de les ciutats...
res a dir. Però sí reiterar-nos en el què ja vam manifestar al seu dia, en el sentit que el
conveni signat el 22 de maig de 2015 es va signar quan el Govern de la Diputació era
un Govern en funcions. També observem que s’ha ampliat la pròrroga fins el 31 de
desembre de 2016. I, finalment, el què vam dir també al seu moment; que considerem
desorbitat el preu de cent setanta-tres mil euros per la realització de cinc cursos online.
Intervé seguidament la diputada senyora Sevilla (Entesa), qui diu: Una mica en la
línia del què apuntava el diputat. Recordaven que, en una Junta de Govern anterior,
vam demanar informació sobre el conveni, sobre la situació, i és una intervenció per
demanar una ampliació si ens poguessin explicar el punt.
La senyora presidenta agraeix la intervenció als dos diputats i dóna la paraula al
diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Bé, molt breument, perquè, a part de que
és un tema amb molt d’expedient i, per tant, insisteixo, com sempre faig, que si volen
més informació ho tenen a la seva disposició. És evident que, tal com ens havíem
compromès i hem dit moltes vegades, estem revisant el conjunt d’aquest tipus de
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convenis i d’aquest tipus d’acords. I, en aquest cas, ens va semblar que l’activitat que
ens podria oferir la Fundació no responia -pel què fa referència a la presència
d’alcaldes d’arreu del món- a les expectatives que, des de la Diputació, es demanava i,
per tant, hem estat negociant durant tots aquests mesos una reducció del programa
prèviament acordat. Però insisteixo, per a qualsevol informació suplementària o més
detalls estem a la seva disposició.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
7.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Circuits de Catalunya
SL per a la cooperació en les activitats que es desenvolupen al circuit de
Barcelona-Catalunya.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“Antecedents
I. El Circuit de Barcelona-Catalunya va néixer l’any 1989 com un consorci impulsat per la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montmeló amb el Real Automòbil Club de
Catalunya (en endavant RACC). Va ser concebuda com una entitat de dret públic
dotada de personalitat jurídica pròpia, constituïda per temps indefinit, en virtut de
Decret 51/1989, de 7 de febrer, i des de desembre de 2013 està configurada com a
companyia mercantil “Circuits de Catalunya, SL”. Té com a funcions principals dotar a
Catalunya d’un circuit permanent de velocitat de caràcter nacional i internacional i la
gestió esportiva del circuit coordinada mitjançant una comissió integrada per la
Secretaria General de l’Esport, el RACC i les federacions esportives catalanes
interessades.
II. Al Circuit de Barcelona-Catalunya es duen a terme grans esdeveniments de fort
impacte econòmic, com són tres proves dels campionats del món: el Gran Premi de
Fórmula 1, FIA World Rallycross, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, els Test
Days de F1 i altres proves del món del motor.
Aquestes activitats es desenvolupen al llarg de l’any i suposen un gran impacte
econòmic, i tenen la seva manifestació, bàsicament en un increment de l’ocupació
turística, així com un increment de la restauració, l’ocupació hotelera i de l’activitat
comercial, en general dels municipis del seu àmbit d’influència.
III. Al Circuit també es desenvolupen activitats que no són de motor, i que donen al Circuit
un caràcter polivalent al desenvolupar esdeveniments singulars com són les tandes
bicircuit, curses d’atletisme (exemples en són l’esclerosi múltiple, proves duatló,
running RACC), acords amb ens locals per fer visites a les instal·lacions de col·lectius
de tercera edat, clubs, passejades per gent gran, esdeveniments singulars impulsats
per entitats esportives, educatives i socials, es col·labora amb entitats solidàries, etc.
També s’està treballant per ser el primer circuit amb petjada zero de CO2 de forma
que s’està potenciant i promocionant més el transport públic, es treballa conjuntament
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amb l’Institut Català d’Energia per tal de trobar fons energètiques alternatives i
Bioquad està realitzant una auditoria per trobar les eines per compensar.
IV. És en aquest marc que tant la Diputació de Barcelona com el Circuit de BarcelonaCatalunya veuen en el circuit un pulmó de promoció econòmica i treball, de cohesió
social i valors mediambientals que incideix molt especialment en els municipis de la
confluència del Vallès Oriental, Vallés Occidental, Barcelonès i Maresme.
V. Atès que Circuits de Catalunya SL no pot atendre la despesa, mitjançant escrit de
data 10 de maig de 2016 signat pel seu director general motiva la necessitat
d’obtenir un avançament parcial de l’aportació a la signatura del conveni i un altre
pagament parcial prèvia justificació.
Fonaments de dret
1. La Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs
locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat per Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local (arts. 31 i 36) modificada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, com amb el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, coopera en el foment del desenvolupament dels
municipis del seu àmbit territorial mitjançant, entre d’altres, l’assistència i la cooperació
amb els ajuntaments del seu àmbit territorial que tracten d’impulsar activitats que
redunden en la dinamització en els àmbits de l’ocupació, de l’esport, el turisme i
l’educació.
2. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el règim
jurídic, contingut i procediment dels convenis de col·laboració.
3. 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
3.4.i 3), sobre aprovació de convenis específics per un import superior a 100.000 €,
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 núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada
al BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i Circuits de Catalunya SL per a la cooperació en les activitats que es
desenvolupen al circuit de Barcelona-Catalunya, el text literal del qual és el següent:
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CIRCUITS
DE CATALUNYA SL PER A LA COOPERACIÓ EN LES ACTIVITATS QUE ES
DESENVOLUPEN AL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA
INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de la Refosa 1/2016
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016; i assistida pel
Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de
la Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, sobre delegació
de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.
CIRCUITS DE CATALUNYA. SL, (en endavant Circuit de Barcelona-Catalunya) amb NIF XXX,
representat en aquest acte pel Sr. Joan Fontseré i Pujol, en la seva qualitat de Director
General, segons escriptura pública atorgada davant notari de la Roca del Vallès, el senyor Jose
Luís Criado Barragán, de data 23 de juny de 2015 amb número de protocol XXX.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de mutu
acord fan constar els següents
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs locals
establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local (arts. 31 i 36), modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local com amb el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, coopera en el foment del desenvolupament dels municipis del seu
àmbit territorial mitjançant, entre d’altres, l’assistència i la cooperació amb els ajuntaments
del seu àmbit territorial que tracten d’impulsar activitats que redunden en la dinamització
en els àmbits de l’ocupació, de l’esport, el turisme i l’educació.

II.

El Circuit de Barcelona-Catalunya va néixer l’any 1989 com un consorci impulsat per la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montmeló amb el Real Automòbil Club de
Catalunya (en endavant RACC). Va ser concebuda com una entitat de dret públic dotada
de personalitat jurídica pròpia, constituïda per temps indefinit, en virtut de Decret 51/1989,
de 7 de febrer, i des de desembre de 2013 està configurada com a companyia mercantil
“Circuits de Catalunya, SL”. Té com a funcions principals dotar a Catalunya d’un circuit
permanent de velocitat de caràcter nacional i internacional i la gestió esportiva del circuit
coordinada mitjançant una comissió integrada per la Secretaria General de l’Esport, el
RACC i les federacions esportives catalanes interessades.

III.

Al Circuit de Barcelona-Catalunya es duen a terme grans esdeveniments de fort impacte
econòmic, com són tres proves dels campionats del món: el Gran Premi de Fórmula 1, FIA
World Rallycross, Gran Premi de Catalunya de motoGP, els Test Days de F1 i altres
proves del món del motor.
Aquestes activitats es desenvolupen al llarg de l’any i suposen un gran impacte econòmic,
i tenen la seva manifestació, bàsicament en un increment de l’ocupació turística, així com
un increment de la restauració, l’ocupació hotelera i de l’activitat comercial, en general dels
municipis del seu àmbit d’influència.

20

Àrea de Presidència
Secretaria General

IV. Al Circuit també es desenvolupen activitats que no són de motor, i que donen al Circuit un
caràcter polivalent al desenvolupar esdeveniments singulars com són les tandes bicircuit,
curses d’atletisme (exemples en són l’esclerosi múltiple, proves duatló, running RACC),
acords amb ens locals per fer visites a les instal·lacions de col·lectius de tercera edat,
clubs, passejades per gent gran, esdeveniments singulars impulsats per entitats
esportives, educatives i socials, es col·labora amb entitats solidàries, etc.
També s’està treballant per ser el primer circuit amb petjada zero de CO2 de forma que
s’està potenciant i promocionant més el transport públic, es treballa conjuntament amb
l’Institut Català d’Energia per tal de trobar fons energètiques alternatives i Bioquad està
realitzant una auditoria per trobar les eines per compensar.
V.

És en aquest marc que tant la Diputació de Barcelona com el Circuit de BarcelonaCatalunya veuen en el circuit un pulmó de promoció econòmica i treball, de cohesió social
i valors mediambientals que incideix molt especialment en els municipis de la confluència
del Vallès Oriental, Vallés Occidental, Barcelonès i Maresme.

VI. Cadascun dels representants de les parts manifesta els següents extrems: que la
corporació o entitat per ell representada té plena capacitat per celebrar i complir el present
conveni de col·laboració, que el representant té poder suficient per celebrar aquest
conveni en nom de la seva representada; i que aquest conveni constitueix una obligació
vàlida i exigible per a la seva representada.
VII. La minuta del conveni va ser aprovada per Dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió de data ..........
VIII. En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte i de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest Conveni és establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el
Circuit de Barcelona-Catalunya en les activitats que es duen a terme en el Circuit de BarcelonaCatalunya l’any 2016.
Entre aquestes activitats destaquen grans esdeveniments de fort impacte econòmic, com són:
el Gran Premi de Fórmula 1, el Gran Premi Motociclisme, els Test Days de F1 i altres proves
del món del motor com el Barcelona FIA World Rallycross...
Destaquen altres activitats també de motor i no motor de gran impacte social i educatiu com
són per exemple les activitats solidàries com la Jornada Associació Espanyola Contra el
Càncer, Fundació Oncovallès, tandes obertes als aficionats, jornades de formació, es facilita la
utilització del circuit per esdeveniments singulars impulsats per entitats educatives, socials i
esportives, passejades per gent gran, d’entre moltes altres.
Segon. Comissió tècnica de seguiment
Per tal de coordinar la present col·laboració i com a òrgan d’interlocució de les parts signants,
es constitueix una Comissió Tècnica de seguiment del present conveni, integrada per dos
representants de cadascuna de les parts signatàries, formada per:
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a) Per part de la Diputació de Barcelona, per l’assessor tècnic en matèria d’esports i un
representant de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona.
b) Per part del Circuit de Barcelona-Catalunya, pels responsables d’operacions i relacions
institucionals.
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, dos cops l’any.
Tercer. Obligacions de les parts
A) La Diputació de Barcelona es compromet a:
1. Gestionar els espais dels circuits cedits a la Diputació en virtut d’aquest conveni per a tots
aquells ajuntaments de la província de Barcelona que sol·licitin la utilització de les
instal·lacions del circuit per a la celebració d’esdeveniments singulars impulsats per entitats
esportives, educatives i socials del seu àmbit territorial.
2. Col·laborar econòmicament en el desenvolupament dels esdeveniments que es duguin a
terme en el Circuit de Barcelona-Catalunya durant la vigència del conveni, mitjançant una
aportació de dos milions d’euros (2.000.000 €), per coadjuvar, en despeses pròpies del
Circuit de Barcelona-Catalunya.
3. Treballar, a través de l’Àrea de promoció econòmica, en quines serien les línies futures a
seguir per afegir-se a la plataforma d’emprenedoria que impulsa el circuit des de la vessant
de l’oci fomentant els vivers d’empreses relacionats amb els Clústers de Motosport i
tecnologia.
4. Facilitar els logotips de la imatge corporativa.
5. Fer difusió als municipis de la província de Barcelona dels esdeveniments desenvolupats en
virtut del present conveni.
6. Facilitar els materials de suport de la imatge corporativa (arcs, pancartes, banderoles, etc),
per tal de col·locar-los durant la celebració dels esdeveniments, en els llocs en que siguin
susceptibles de ser captats pels mitjans de comunicació, a indicació de la Diputació de
Barcelona.
7. Col·laborar amb els Ajuntaments de la província de Barcelona per facilitar aquelles activitats
de promoció del motor entre els/les nens/es (bateig de motor, vine a conèixer el circuit...).
B) El Circuit de Barcelona- Catalunya es compromet a:
1. Garantir la presència de la marca que faciliti la Diputació als espais i punts del circuit que
es determinin, prèvia verificació per part de la Diputació de Barcelona.
2. Garantir la presència de la marca que faciliti la Diputació a la pàgina web, tríptics i en els
diferents dossiers de premsa i suports similars que es distribueixin als mitjans de
comunicació, per tal de donar a conèixer els diferents esdeveniments, prèvia verificació
per part de la Diputació de Barcelona.
3. Impulsar totes aquelles activitats de promoció del motor entre els/les nens/nenes.
4. Treballar amb la Diputació de Barcelona en quines serien les línies futures a seguir perquè
la Diputació es pugui afegir a la plataforma d’emprenedoria que impulsa el circuit des de la
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vessant de l’oci fomentant els vivers d’empreses relacionats amb els Clústers de Motosport i
tecnologia.
5. Facilitar la utilització del circuit per a esdeveniments esportius i educatius de caràcter
popular (curses a peu, bicicletades, curses de patins, skate...)
6. Facilitar la utilització del circuit per a esdeveniments singulars, impulsats per entitats
esportives, educatives i socials dels municipis que ho sol·licitin a través de la Diputació de
Barcelona.
7. Cedir gratuïtament a la Diputació de Barcelona espais del circuit (sala briefing, espai del
soci...), per a la celebració d’actes.
8. Fer difusió de les activitats que se celebren al Circuit de Barcelona-Catalunya, i facilitar
l’accés dels representants de la Diputació de Barcelona i dels municipis que estimin
convenient, durant la celebració dels esdeveniments objecte del present conveni.
9. Disposar d’espai Pis Box per trobades amb representants d’ens locals, jornades amb
tècnics i electes i per atencions protocol·làries en els diversos esdeveniments del circuit,
excepte pel gran Premi de Fórmula 1.
10. Afavorir les visites al circuit per part d’ens locals i de col·lectius específics (Special
Olympics, RESPIR, etc) per aprofundir en l’educació vial.
11. Establir contactes periòdics (intercanvis d’experiències i bones pràctiques...) amb altres
municipis de la demarcació de Barcelona que disposen de circuits de motor.
12. Incorporació del Circuit de Barcelona-Catalunya en el Cercle de Turisme. El Cercle de
Turisme es tracta d’una plataforma público-privada d'empreses i ens de les comarques
de Barcelona que comparteixen coneixement, creen propostes turístiques i fan accions
de promoció de manera coordinada.
Quart. Pagament
El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es farà efectiu amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/10500/43900/45390 del vigent pressupost de la corporació,
segons la següent distribució:
Un pagament d’un milió d’euros (1.000.000 €), amb caràcter avançat, a la signatura del
conveni, un pagament de cinc-cents mil euros (500.000 €) prèvia presentació abans del 30
de setembre d’un informe tècnic intermig amb la relació de les factures pagades fins el
moment de la seva presentació per l’import mínim d’un milió cinc-cents mil euros
(1.500.000€), així com un informe de la comissió de seguiment comprensiu de les activitats
realitzades com de la correcta aplicació dels fons compromesos per la Diputació fins aquell
moment, i un últim pagament de cinc-cents mil euros (500.000 €), prèvia presentació abans
del 30 d’abril de 2017 per part del Circuit de Barcelona- Catalunya de la relació de la totalitat
de les despeses efectivament realitzades i pagades amb aportació de factures en original o
còpia compulsada a nom de Circuits de Catalunya SL.
Amb caràcter previ al pagament i, abans del 30 d’abril de 2017, la Comissió tècnica de
seguiment i coordinació del conveni establerta en el pacte segon emetrà informe
comprensiu tant de les activitats realitzades en el marc dels esdeveniments, com de la
correcta aplicació de la totalitat dels fons compromesos per la Diputació de Barcelona en
virtut d’aquest conveni.
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En el marc d’aquesta justificació final, el Circuit també haurà d’aportar la següent
documentació:
Memòria tècnica que resumeixi els esdeveniments realitzats actuacions i un balanç
dels mateixos, en suport informàtic.
- Recull fotogràfic de les diferents activitats realitzades (preferentment, en format
digital), on es pugui constatar la presència de la imatge corporativa..
- Un exemplar de la documentació gràfica generada per dites activitats, on haurà de
figurar el logotip que se li facilitarà a tal efecte.
-

Cinquè. Vigència
Les parts convenen que la vigència del present conveni s’estableix des de la seva signatura
fins al 31 de desembre de 2016, sens perjudici de les actuacions relatives a la justificació
que s’estendran fins al 30 d’abril de 2017.
Sisè. Informació de publicació del conveni
La Diputació de Barcelona, en compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicarà les dades
relatives al present conveni a la web http://transparencia.diba.cat.
Setè. Modificacions i/o esmenes
Les parts podran modificar el present conveni en qualsevol moment per acord de totes les
parts. Cap modificació d’aquest conveni afectarà a les parts a excepció que es faci per escrit
i estigui signada per representants autoritzats, amb capacitat per obligar de les mateixes.
Qualsevol transgressió i/o incompliment de les estipulacions d’aquest conveni, permetrà a la
part perjudicada optar pel compliment o la resolució, així com els danys i perjudicis que en el
seu cas s’hagin pogut ocasionar.
Vuitè. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
Per les causes expressament previstes en aquest conveni.
Per les causes legalment previstes.
Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per avinença de les parts signatàries, degut a la impossibilitat manifesta d’execució
del projecte objecte del conveni o per raons d’altra naturalesa.
− Per resolució, total o parcial, en raó de disfuncions greus que impedeixin la correcta
execució del projecte objecte del conveni imputables a alguna de les parts, en
particular per l’incompliment dels compromisos establerts en aquest conveni. La
resolució del conveni, així com qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti,
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una prèvia
sol·licitud en aquest sentit davant la part suposadament causant.
−
−
−
−

Novè. Llei aplicable i solució de conflictes
Donada la naturalesa administrativa del present conveni, seran competents per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
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I en prova de conformitat amb tot el que s’ha dit, les parts, mitjançant els seus representants
degudament autoritzats, subscriuen i signen el present conveni, per duplicat, i a un sol
efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.
ANNEX 1
Publicitat conveni Circuits de Catalunya SL - Diputació de Barcelona:
Implementació de la marca Diputació de Barcelona en publicitat exterior.
Imatge publicitària (segons fotografia) a la zona de Pàdoc.
Imatge publicitària (segons fotografia) a la zona de Pit Lane.
Imatge publicitària (segons fotografia) a la passarel·la del Pont.
El subministrament ,col·locació i reposició en cas necessari d’aquests elements anirà a
càrrec del Circuit de Catalunya.
Implementació de la marca Diputació de Barcelona en publicitat virtual.
Es col·locarà en el web del Circuit la imatge corporativa de la Diputació Barcelona prèvia
indicació de la seva posició en la home i amb un link cap a la web de la Diputació de
Barcelona.
La imatge corporativa també estarà present en les xarxes socials que utilitzi el Circuit
(Facebook,Twitter etc..)
Implementació de la marca Diputació en elements gràfics en totes aquelles activitats que fa
el circuit durant l’any.
Es col·locarà la imatge corporativa que designi la Diputació en el següent llistat d’elements.
Si se’n creen de nous s’incorporaran al llistat.
*La publicitat estàtica pot estar condicionada en alguns casos als contractes amb els
promotors internacionals. Tanmateix, el Circuit de Catalunya farà les gestions pertinents per
intentar mantenir la publicitat sempre que sigui possible.
A) LLISTA DE MATERIALS GRÀFICS AMB PRESÈNCIA DE LA PARAULA BARCELONA
(SENSE LOGOTIPAR)
IMATGE OFICIAL F1 2016
Portada fulletó Preus F1 2016
Pòster DIN A3
Fulletó desplegable cursa F1
Portada PDF Preus F1 2016
Publicitat gràfica (premsa i revistes)
Banners canals de venta
Passis de la cursa (personals i pàrquings)
En els elements amb dors útil s’haurà de col·locar la imatge corporativa Diputació de
Barcelona /Costa Barcelona
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IMATGE OFICIAL MOTOGP 2016
Portada fulletó Preus MotoGP 2016
Pòster DIN A3
Fulletó desplegable cursa MotoGP
Portada PDF Preus MotoGP 2016
Publicitat gràfica (premsa i revistes)
Banners canals de venta
Passis de la cursa (personals i pàrquings)
En els elements amb dors útil s’haurà de col·locar la imatge corporativa Diputació de
Barcelona /Costa Barcelona
B) LLISTA DE MATERIALS
BARCELONA

GRÀFICS AMB PRESÈNCIA DEL LOGOTIP COSTA

Contraportada:
Fulletó preus F1 anglès-francès públic final
Fulletó preus F1 anglès-francès agències de viatges i TTOO
Fulletó preus F1 castellà-català públic final
Fulletó preus F1 castellà-català agències de viatges
Contraportada:
Fulletó preus MotoGP anglès-francès públic final
Fulletó preusMotoGP anglès-francès agències de viatges i TTOO
Fulletó preusMotoGP castellà-català públic final
Fulletó preus MotoGP castellà-català agències de viatges
Contraportada fulletó preus F1 especial Hotels
Portada PDF preus i condicions commercials F1 per agències i TTOO
(català, castellà, anglès, francès, italià, rus, alemany i xinés)
Portada PDF preus i condicions comercials F1 per empreses
(català, castellà, anglès, francès, italià, rus, alemany i xinés)
Contraportada o interior portada fulletó, espais VIP
Portada PDF preus i condicions comercials productes VIP per agències i
TTOO
Portada PDF preus i condicions comercials productes VIP per empreses
Contraportada Fulletó tarifes i avantatges pels abonats socis del Circuit de
Catalunya
PDF productes per incentius al Circuit de Catalunya
E-mailings comercials dirigits a agències, TTOO i empreses
E-mailings dirigits a la bbdd de consumidors finals i socis
Web
“
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de dos milions d’euros (2.000.000€)
a favor de Circuits de Catalunya SL, amb NIF número XXX, amb càrrec a la aplicació
pressupostària G/10500/43900/45390 del pressupost de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el present acord a Circuits de Catalunya SL”.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Vostès saben que és un tema que traiem sempre, que és
recurrent per part del nostre Grup i hem vist que han tingut en consideració els precs
repetits.
Quan un llegeix el Dictamen, parlen d’un cert impacte econòmic. Nosaltres posem en
dubte aquest impacte econòmic quan la mateixa societat cau en pèrdues reiterades i
necessita de l’aportació pública per tirar endavant. Però, el què sorprèn més encara és
quan parlen, per justificar aquest Dictamen i aquesta aportació dels dos milions
d’euros, parlen de l’impacte mediambiental sense basar-se absolutament en res. A
més a més, expliciten que s’estan fent uns estudis per aconseguir que el Circuit de
Catalunya sigui el primer circuit del món amb petjada zero de diòxid de carboni. Bé,
quan ho aconsegueixin ho celebrarem; però, en tant, no entenem el per què la
Diputació ha de contribuir, de forma, i em permetran l’expressió, certament hipòcrita;
perquè al temps que desenvolupa moltes polítiques en la lluita contra el canvi climàtic
continua finançant una infraestructura d’aquest tipus i, a més a més, fins i tot, a
l’apartat quart justifiquen aquesta aportació de dos milions d’euros pels valors
mediambientals del Circuit de Catalunya. Doncs que ens expliquin quins són aquests
valors mediambientals. A més a més, aposten, de forma decidida, pel total complex de
moto-sport que contarà, sense cap mena de dubte, amb la nostra oposició. I, a més a
més, sobta també com, no únicament es finança aquest circuit, sinó que un es venta
de que, dins d’aquest Dictamen, es farà la promoció del món del motor als nens i
nenes.
Creiem que tot plegat és una nefasta contribució a la lluita contra el canvi climàtic, que
hauria de ser una de les prioritats d’aquesta Diputació i que, a més a més, està
explicitada en el seu Pla de Mandat.
Intervé tot seguit la diputada senyora Sevilla (Entesa), qui diu: Una intervenció breu.
Ja s’ha esmentat el tema de la justificació. Per dir que, des del Grup de l’Entesa,
sempre hem expressat la nostra discrepància i la negativa a aquest conveni; que
entenem que afavoreix, exclusivament, la iniciativa privada i aquest model de negoci
de dubtosa funció social i, per tant, qüestionable des del punt de vista del què és el
servei públic. Des del nostre Grup el que sí que faríem és instar el Govern a fer gestos
de voluntat en la línia d’anar reduint, si més no progressivament, aquesta aportació.
La senyora presidenta dóna la paraula al diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu:
Diverses coses, perquè aquest és un d’aquells temes recurrents. Però sí que
m’agradaria posar sobre la taula alguns dels arguments. Nosaltres el que fem és, en
aquest 2016, exactament el mateix, per exemple, que fa l’Ajuntament de Barcelona, en
el qual, alguns de vostès que han intervingut, o estan governant o van donar suport a
la investidura, en aquest cas. I el que fem no és res més que el que s’explicita a
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algunes de les tesis més actuals de la intervenció pública en l’economia quan parla de
l’estat emprenedor, és a dir, del rol de les Administracions Públiques. I, aquí, com que
al senyor Duran sé que li agrada estudiar al respecte, li recomano que llegeixi una
economista italiana, que es diu Mazzucato, que és l’hereva intel·lectual, en part, de les
teories de Keynes i, per tant, de la figura de l’Estat emprenedor, és a dir, de l’Estat
com a element dinamitzador de determinats sectors que poden afavorir, sens dubte, el
progrés general. Jo només vull dir tres o quatre xifres. Després ens referirem al tema
del canvi climàtic.
El Circuit i les seves empreses adjudicatàries generen i realitzen deu mil
contractacions temporals, és a dir, jo crec que això no ho podem deslligar del territori.
No ho podem deslligar dels municipis del nostre voltant. Quan hi ha un gran premi la
contractació de personal és d’aproximadament unes nou-centes persones, durant la
mateixa setmana de l’esdeveniment. I, en tot cas, sí que vull dir que aquest ajut no és
només pel dia del gran premi, és a dir, dels tres-cents seixanta-cinc dies de l’any, hi ha
més de tres-cents vint-i-cinc amb activitat al Circuit; i sempre que hi ha activitat al
Circuit, l’entorn, des dels serveis de restauració, fins els serveis d’allotjament, fins al
sector de serveis... se’n surten absolutament beneficiats. Tots arrosseguem
contradiccions amb el tema del canvi climàtic, és evident; tots. L’aire condicionat del
què gaudim sortosament avui no contribueix precisament a la lluita contra el canvi
climàtic i, per tant, em sembla que el que ens correspon a tots plegats és buscar un
equilibri. Marcar-nos un objectiu final que, com vostè sap, aquest Govern de la
Diputació està absolutament compromès amb la lluita al canvi climàtic però, alhora, ho
hem de fer d’una manera que ho faci viable, que ho faci possible i que ho faci creïble.
Continua la seva intervenció dient: Jo només voldria dir, perquè vostè ha fet referència,
alguns temes en relació amb l’impacte del circuit en el clima. El Circuit de BarcelonaCatalunya, ha estat el primer circuit del món en rebre, precisament, el reconeixement
de circuit sostenible per la FIA, per la Federació Internacional de l’Automobilisme, l’any
2013; i de la Federació Internacional de Motociclisme, que ho va fer el 2014. Ho ha dit
vostè, el Circuit té un programa de voluntat manifesta de treballar per assolir,
neutralitzar, precisament, la petjada de CO2 i ser el primer circuit de “petjada 0”.
En la contractació de subministraments energètics, el Circuit premia, precisament,
aquells proveïdors que garanteixin un entorn sostenible. El concurs públic de
subministrament, precisament, elèctric va possibilitar i garantir que un 35% d’energies
renovables, com el fons de l’energia que consumeix; és a dir, avui per avui, un 35% de
l’energia que consumeix el Circuit prové de fonts renovables i, per tant, aquesta és una
línia que volem acréixer amb marge a altres temes menors com l’existència de punts
de recàrrega de vehicles elèctrics; que la mobilitat interna del Circuit també es fa a
través de vehicles elèctrics; que s’està redactant el Pla de Mesures de Reducció de la
Contaminació Acústica, etc. I que, des d’un punt de vista de l’eficiència energètica, el
Circuit està treballant amb l’Institut Català de l’Energia, precisament, per a reduir fins a
un 30% la despesa d’energia en els propers quatre anys.
És evident que hi ha altres justificacions... hi ha altres qüestions que justificarien
aquest suport, des del punt de vista, com he dit, de l’equilibri territorial, del tema
d’ocupació, del tema propi de la promoció esportiva, etc. Però m’he centrat en aquest
del canvi climàtic perquè és el que vostè ha dit. Bé, insisteixo, aquesta és la posició i,
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per tant, entenem que aquest tipus de col·laboració de la Diputació, des de tots els
punts de vista, és positiu tant pel territori, pels municipis concrets, per l’ocupació de la
zona, per la promoció de l’esport... I, el què hem de procurar, i en això estem, és mirar
de minimitzar l’impacte sobre el canvi climàtic que vostè anunciava.
Intervé novament el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Miraré de ser
breu. Senyor Ciurana, no ens posarem d’acord amb aquest tema. És evident, vostè
parla de contaminació acústica: que els hi demanin a la gent de Montornès; vostè parla
de la generació d’activitat econòmica amb la contractació: hauríem de veure quina... la
qualitat d’aquesta contractació temporal i precària. Respecte a la referència que fa
sobre aquesta economista italiana en cap cas entenem... o economista italià, no ho sé;
en cap cas som contraris a que l’Estat desenvolupi polítiques que puguin dinamitzar
l’economia. Però entenem i el punt anterior, el dictamen anterior, amb aquests estudis
d’administració pública i de polítiques públiques innovadores, creiem que la Diputació
hauria de ser capdavantera en la generació de polítiques, no únicament que lluitin
contra el canvi climàtic, sinó que generin una ocupació sostenible en el temps i també
mediambientalment.
A continuació pren la paraula la diputada senyora Sevilla (Entesa), qui diu:
Comentava que, per l’esment que s’havia fet a la ciutat de Barcelona. Barcelona i el
Govern de la ciutat de Barcelona, en aquest any, ha reduït l’aportació a la meitat al
Circuit de Catalunya. Han passat de quatre milions a dos milions i escaig, amb la
voluntat de tenir un... de dibuixar un horitzó amb perspectiva a la reducció d’aquesta
aportació. Per això la nostra instància al Govern, també, de la Diputació de caminar en
la mateixa línia.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Queda explicat el punt i, per tant, queden
els acords i els desacords i en queda constància en l’Acta.
8.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
Conveni a formalitzar entre el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona
per al finançament de les anualitats 2016 i 2017, línia de reparacions,
manteniment i conservació, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 20132017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
“I. Antecedents
1. El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (en endavant “PUOSC”), és la principal
eina de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per a assolir la construcció
d’equipaments i serveis de competència municipal, d’acord amb la Llei 23/1987, de 23
de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de
les obres i els serveis a incloure-hi (en endavant la “Llei 23/1987”).
L’article 2.1 de la Llei 23/1987 assenyala que el PUOSC es finança mitjançant les
aportacions següents:
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- Les que la Generalitat rep a càrrec dels Pressupostos de l’Estat amb aquesta
destinació.
- Les de la Generalitat a càrrec del seu propi Pressupost.
- Les consignades en els pressupostos de les diputacions provincials en el
concepte de cooperació econòmica per a finançar inversions en obres i serveis
de competència municipal.
- Les dels municipis, mancomunitats o comarques beneficiaris del Pla, a càrrec de
llurs recursos ordinaris, contribucions especials i operacions de crèdit.
- Les atorgades de forma expressa per organismes de caràcter internacional
d’acord amb llurs finalitats i funcions.
2. A través de conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
aprovat per Ple de la Diputació en sessió de data 10 de juny de 2004 i signat en la
mateixa data es va aprovar el règim de cooperació local en matèria d’inversions en
obres i serveis municipals i el règim transitori d’aportacions de la Diputació al PUOSC i
altres mesures connexes.
El conveni referit a l’expositiu anterior es va prorrogar a través d’una addenda, que va
ser aprovada pel Ple de la Diputació, en sessió de 8 de maig de 2008, pròrroga
justificada pel fet de la formulació del PUOSC 2008-2012. A través d’aquesta addenda,
es va prorrogar el període de vigència del conveni anterior fins a 31 de desembre de
2012, amb actualització de les aportacions de la Diputació al PUOSC previstes en el
conveni de 10 de juny de 2004.
3. Un cop finalitzada la programació quinquennal 2008-2012 del PUOSC i per tal de
mantenir la continuïtat de la cooperació econòmica en les inversions locals, el Govern
de la Generalitat ha elaborat i aprovat mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de
novembre, les bases reguladores i d’execució del PUOSC 2013-2016 (en endavant, el
“Decret 155/2012”) i n’ha obert la convocatòria corresponent. El Decret 206/2013, de
30 de juliol, ha modificat alguns aspectes del Decret 155/2012 i ha ampliat el programa
pel quinquenni 2013-2017.
4. Amb data 8 de juliol de 2014 es va formalitzar un conveni entre el Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona per al finançament de l’anualitat 2014, línia de reparacions, manteniment i
conservació, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2017 que fixava
l’aportació al PUOSC per a l’anualitat 2014. Així mateix, aquest conveni establia que la
concreció de l’aportació de la Diputació de Barcelona per a la línia de reparacions,
manteniment i conservació de l’anualitat 2015 s’instrumentaria mitjançant una
addenda, que es va formalitzar en data 2 de juny de 2015.
5. D’acord amb l’article 6.3 del Decret 155/2012, la participació de les diputacions en el
PUOSC per les anualitats de 2013 a 2017 s’instrumenta mitjançant la subscripció d’un
conveni entre el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
(abans Departament de Governació i Relacions Institucionals) i cada diputació. A
efectes de la Diputació de Barcelona, el present conveni és doncs plasmació de
l’instrument de referència quant a les anualitats 2016 i 2017. En aquesta mesura
constitueix una de les vies mitjançant les quals la Diputació de Barcelona vehicula la
seva competència en matèria d’assistència i cooperació local.
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6. Un cop formalitzat el present conveni, el Govern de la Generalitat de Catalunya
aprovarà un Decret pel qual s’aprovarà la concessió de les subvencions de la línia de
despeses de reparacions, manteniment i conservació, del PUOSC per als anys 2016 i
2017.
II. Fonaments de dret
1. Els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya regulen el règim jurídic,
contingut i procediment dels convenis de col·laboració.
2. La normativa específica del PUOSC ve determinada per:
-La Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de
finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció,
la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi.
-L’esmentat Decret 155/2012 de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases
reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període
2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període.
-El Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini d’execució de la línia de
subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació,
manteniment i conservació, regulats en els annexos 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20
de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única
per a aquest període.
3. Quant a la competència orgànica es considera que la seva aprovació correspon a la
Junta de Govern, en aplicació dels criteris següents:
-No hi ha precepte específic que atribueixi l’aprovació de convenis amb caràcter
general a un òrgan concret de la Diputació.
-Sí hi ha una previsió específica quan es tracta del “supòsit de transferència de
funcions o d’activitats públiques”, que correspon al Ple en requerir majoria absoluta
(ROAS/1995, 309.2 en relació amb 47.2.h LBRL); però aquest no és el cas que
s’analitza.
-Si el conveni té una durada superior a 4 anualitats també es considera que correspon
al Ple (art. 174.3 del TRLHL/2004).
-És per això que si el conveni té una durada no superior a 4 anys i un import que
ultrapassa els 100.000 euros la competència s’atribueix a la Junta de Govern, per
delegació de la Presidència (Refosa 1/2016, apartat 3.4.i.3) i Decret núm. 7675, de 3.9
modificat parcialment pel Decret núm. 11315/15, de 26.11 que aproven les
delegacions de la Presidència a favor de la Junta de Govern); delegació aquesta, la
possibilitat legal de la qual resultaria de l’atribució originaria al President de la
Diputació en aplicació de la seva competència residual (LBRL, 34.1.o).
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-Plantejada la possibilitat de l’aplicació analògica del límit dels 6.000.000 d’euros
vigent per als contractes, que inicialment atribueix al Ple la seva aprovació (DA2a. 1 i 2
del TRLCAP), correspondria igualment a la Junta de Govern ja que operaria la
delegació sobre “l’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la L
7/85, de 2 d’abril, atribueixen al Ple i no tenen caràcter indelegable”, delegació
conferida en favor de la Junta de Govern pel Ple de la Diputació de Barcelona (Apartat
I 1. a) de l’Acord 129/15, adoptat en sessió de 29.7.2015 ).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta de conveni entre el Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona per al finançament de les anualitats 2016 i 2017, línia de reparacions,
manteniment i conservació, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2017,
que es transcriu literalment:
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE LES ANUALITATS 2016 I 2017, LÍNIA DE
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ, DEL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA 2013-2017
INTERVENEN
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, representada per la seva consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, l’Hble. Sra. Meritxell Borràs Solé, en virtut de les
facultats que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, que actua en representació
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada per la seva
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada en virtut de la Refosa 1/2016
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016; i assistida pel
Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de
la Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, sobre delegació
de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.
Les parts intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, que han quedat expressats, i en
l’exercici de les facultats que a cada un li estan conferides, amb plena capacitat legal per
formalitzar el present conveni i, a tal efecte,
EXPOSEN
1. El Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (en endavant “PUOSC”), és la principal eina de
cooperació de la Generalitat amb els ens locals per a assolir la construcció d’equipaments i
serveis de competència municipal, d’acord amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la
qual s’estableixen els criteris de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i les
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bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a incloure-hi
(en endavant la “Llei 23/1987”).
L’article 2.1 de la Llei 23/1987 assenyala que el PUOSC es finança mitjançant les
aportacions següents:
-

Les que la Generalitat rep a càrrec dels Pressupostos de l’Estat amb aquesta
destinació.
Les de la Generalitat a càrrec del seu propi Pressupost.
Les consignades en els pressupostos de les diputacions provincials en el concepte de
cooperació econòmica per a finançar inversions en obres i serveis de competència
municipal.
Les dels municipis, mancomunitats o comarques beneficiaris del Pla, a càrrec de llurs
recursos ordinaris, contribucions especials i operacions de crèdit.
Les atorgades de forma expressa per organismes de caràcter internacional d’acord
amb llurs finalitats i funcions.

2. A través de conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya aprovat
per Ple de la Diputació en sessió de data 10 de juny de 2004 i signat en la mateixa data es
va aprovar el règim de cooperació local en matèria d’inversions en obres i serveis
municipals i el règim transitori d’aportacions de la Diputació al PUOSC i altres mesures
connexes.
El conveni referit a l’expositiu anterior es va prorrogar a través d’una addenda, que va ser
aprovada pel Ple de la Diputació, en sessió de 8 de maig de 2008, pròrroga justificada pel
fet de la formulació del PUOSC 2008-2012. A través d’aquesta addenda, es va prorrogar el
període de vigència del conveni anterior fins a 31 de desembre de 2012, amb actualització
de les aportacions de la Diputació al PUOSC previstes en el conveni de 10 de juny de 2004.
3. Un cop finalitzada la programació quinquennal 2008-2012 del PUOSC i per tal de
mantenir la continuïtat de la cooperació econòmica en les inversions locals, el Govern de la
Generalitat ha elaborat i aprovat mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre, les
bases reguladores i d’execució del PUOSC 2013-2016 (en endavant, el “Decret 155/2012”) i
n’ha obert la convocatòria corresponent. El Decret 206/2013, de 30 de juliol, ha modificat
alguns aspectes del Decret 155/2012 i ha ampliat el programa pel quinquenni 2013-2017.
4. Amb data 8 de juliol de 2014 es va formalitzar un conveni entre el Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona per al finançament de l’anualitat 2014, línia de reparacions, manteniment i
conservació, del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2017 que fixava l’aportació al
PUOSC per a l’anualitat 2014. Així mateix, aquest conveni establia que la concreció de
l’aportació de la Diputació de Barcelona per a la línia de reparacions, manteniment i
conservació de l’anualitat 2015 s’instrumentaria mitjançant una addenda, que es va
formalitzar en data 2 de juny de 2015.
5. D’acord amb l’article 6.3 del Decret 155/2012, la participació de les diputacions en el
PUOSC per les anualitats de 2013 a 2017 s’instrumenta mitjançant la subscripció d’un
conveni entre el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (abans
Departament de Governació i Relacions Institucionals) i cada diputació. A efectes de la
Diputació de Barcelona, el present conveni és doncs plasmació de l’instrument de referència
quant a les anualitats 2016 i 2017. En aquesta mesura constitueix una de les vies mitjançant
les quals la Diputació de Barcelona vehicula la seva competència en matèria d’assistència i
cooperació local.
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6. Un cop formalitzat el present conveni, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovarà
un Decret pel qual s’aprovarà la concessió de les subvencions de la línia de despeses de
reparacions, manteniment i conservació, del PUOSC per als anys 2016 i 2017.
7. La minuta de conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern en sessió de
data ..............
A la vista de les anteriors consideracions, les parts convenen formalitzar aquest conveni
amb subjecció als següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és determinar l’aportació de la Diputació de Barcelona al
finançament de les anualitats 2016 i 2017 de la línia de reparacions, manteniment i
conservació del PUOSC 2013 a 2017.
Segon. Aportació al PUOSC 2013-2017 per a les anualitats 2016 i 2017
L’aportació de la Diputació de Barcelona pel finançament del PUOSC 2013-2017 per a les
anualitats 2016 i 2017 és de 22.500.000 € (11.250.000 € anuals) que s’aplicaran a la línia de
reparacions, manteniment i conservació. L’import relatiu a l’anualitat 2016 a transferir per la
Diputació de Barcelona es lliurarà al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge a la signatura del present conveni, i l’import relatiu a l’anualitat 2017
es transferirà abans del 31 de juliol de 2017.
L’import corresponent al 2016 anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/1B000/94100/45000 del pressupost de l’exercici 2016, condicionada a què sigui definitiva
la modificació de crèdit que determina el traspàs d’aquest import del Capítol VII al Capítol
IV. L’import corresponent al 2017 anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/1B000/941XX/450XX del pressupost de l’exercici 2017.
El conjunt d’aportacions de la Diputació de Barcelona al PUOSC s’ha d’invertir en benefici
dels municipis de la demarcació de Barcelona.
Tercer. Possibilitat de compensar les aportacions amb deute de la Generalitat vigent
al moment dels venciments
Si en el moment de fer el lliurament de l’aportació existissin crèdits recíprocs, líquids i
exigibles entre les dues parts, la Diputació de Barcelona podrà compensar les aportacions
amb les obligacions recíproques de la Generalitat vigents al moment dels venciments, prèvia
comunicació i comprovació per part del Departament d’Economia i Coneixement.
Quart. Comissió de seguiment
Amb l’objectiu d’harmonitzar al màxim les actuacions de les parts i per tal de vetllar pel
compliment i seguiment d’aquest conveni es podrà crear de mutu acord una comissió
paritària de seguiment, integrada per representants designats a aquest efecte per cada una
de les parts amb les funcions bàsiques següents:
1. Vetllar pel compliment dels acords que són objecte d’aquest conveni (seguiment i
control de les actuacions); i
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2. Resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la
interpretació i l’execució d’aquest conveni.
Cinquè. Vigència del present conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2017, i no
es podrà prorrogar.
Sisè. Causes d’extinció
El conveni s’extingirà per qualsevol de les següents causes:
1. Per mutu acord de les parts.
2. Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de
les parts.
3. Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.
4. Per expiració del temps de vigència.
5. Per denúncia de les parts.
6. Les causes generals establertes a la legislació vigent.
Setè. Resolució de controvèrsies
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer les qüestions
litigioses que puguin sorgir en la seva interpretació i compliment. No obstant això, en cas de
dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació d’aquest conveni, les parts acorden
acudir prèviament a la Comissió de seguiment amb vista a la solució amistosa del conflicte.
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts, en exercici de les atribucions de què són
titulars, subscriuen aquest conveni, per duplicat, i a un sol efecte, al lloc i data indicats a
l’encapçalament.”

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 22.500.000,00 € (vint-i-dos
milions cinc-cents mil euros) a favor del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb NIF S0811001G, que es
distribuirà de la manera següent:
Pel que fa a l’import de 11.250.000 € anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/1B000/94100/45000 del pressupost de l’exercici 2016, condicionada a què sigui
definitiva la modificació de crèdit 09/2016 que determina el traspàs d’aquest import del
Capítol VII al Capítol IV.
Pel que fa a l’import de 11.250.000 € anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/1B000/941XX/450XX del pressupost de l’exercici 2017.
Tercer.- Declarar la plurianualitat de la despesa.

35

Àrea de Presidència
Secretaria General

Quart. NOTIFICAR el present acord al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i
efectes”.
Gabinet de Premsa i Comunicació
9.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Barcelona per a
la contractació conjunta i finançament de la campanya de comunicació sobre la
prevenció dels incendis forestals per a l’any 2016.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
“Fets
1. Que el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General de Difusió,
d’acord amb l’article 14 del Decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del
Departament de la Presidència, té les competències relatives a la coordinació de
la publicitat institucional i la definició dels criteris per al desenvolupament de les
campanyes de publicitat institucional de l’Administració de la Generalitat i de les
entitats que en depenen.
2. Que l’any 2005 els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya van signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de
col·laboració en matèria de prevenció dels incendis forestals amb la voluntat de
regular els aspectes més tècnics de les campanyes, com ara els plans municipals,
la xarxa viària i xarxa de punts d’aigua, els plans de vigilància o la planificació
d’emergències, entre altres.
3. Que l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 26 d’agost de 2014
determina que la Direcció General de Difusió del Departament de Presidència de
la Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de publicitat
institucional així com el responsable de la supervisió, el disseny i la contractació
de les campanyes que vulguin realitzar els departaments de l’Administració de la
Generalitat.
4.

Que segons aquest mateix acord del Govern la contractació i el finançament
corresponent a la gestió i inserció de les campanyes en els mitjans de
comunicació anirà a càrrec del departament, organisme o entitat que les promogui
però aquelles campanyes que pel seu especial interès públic i/o caràcter
transversal ho requereixin podran ser gestionades i contractades per la Direcció
General de Difusió.

5. Que l’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Acord Marc de
serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de
comunicació, adjudicat pel Departament de la Presidència en data 2 d’octubre de
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2015 (expedient PR-2015-132) i emparats per aquest Acord marc s’ha iniciat la
tramitació dels expedients PR-2016-126 per a la inserció de la campanya als
mitjans impresos, televisió, ràdio, exterior i on-line, que es reforçarà amb
l’expedient PR-2016-95 de difusió d’altres campanyes de sensibilització,
conscienciació ciutadana i d’informació, més concretament la campanya d’actituds
cíviques als espais naturals.
Això permet aconseguir les millors condicions econòmiques en la contractació
d’espais publicitaris així com un millor servei d’assessorament estratègic i de
planificació en els diferents mitjans de comunicació per difondre òptimament les
diferents campanyes de comunicació dels departaments de l’Administració de la
Generalitat, dels organismes i de les entitats que en depenen.
6.

Que atès l’especial interès públic de la problemàtica dels incendis forestals a
Catalunya, la campanya de comunicació destinada a conscienciar dels perills del
foc i de les seves conseqüències està considerada de caràcter transversal i
aconsella, ateses les limitacions pressupostàries actuals, centralitzar la
contractació a fi d’obtenir el màxim rendiment des del punt de vista de la relació
difusió/cost de la inversió prevista.

7. Que els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació així
com la Diputació de Barcelona volen col·laborar econòmicament amb el
Departament de la Presidència en aquesta actuació.
8.

Que, en tractar-se d’una contractació conjunta cal acollir-se a la disposició
addicional segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.

9. Que en aquest sentit es va signar en data 17 d’octubre de 2014 un conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els
Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i
finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis
forestals per a l’any 2014.
10. Que en data 13 d’abril de 2015 es va signar un segon conveni de col·laboració
entre els mateixos signants per a la contractació conjunta i finançament de la
campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any
2015.
11. Que la Comissió de Seguiment contemplada al pacte quart d’aquest conveni en la
que la Diputació de Barcelona participa en la presa de decisions de la creativitat i
l’estratègia de mitjans i un cop avaluada l’execució del conveni durant 2015, ha
decidit la conveniència de donar-li continuïtat al 2016, en les condicions detallades
en cada un dels pactes que segueixen.
12. Existeix consignació a l’aplicació pressupostària G/11100/92050/45000 del vigent
pressupost de la Diputació de Barcelona.
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13. La Generalitat de Catalunya ha realitzat els corresponents procediments de
licitació per a la inserció de la campanya en els diferents mitjans, el que suposa
que ha de fer front a pagaments de manera immediata. Per tot això, es considera
adient que la Diputació de Barcelona faci la seva aportació mitjançant dos
pagaments, un de forma avançada a la signatura del present conveni i un segon
prèvia presentació d’un informe acreditant el compliment dels objectius.
Fonaments de dret
1. L’article 109.5 del Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2. La disposició addicional segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a 2014, relativa al règim de
contractacions conjuntes.
3. Segons l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per la Llei
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
normativa, que regula la forma i contingut dels convenis de col·laboració.
4. Vist l’apartat 3.4.i.3) 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 Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016) segons el qual la competència per adoptar
els acords del present Dictamen correspon a la Junta de Govern.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Barcelona per a la
contractació conjunta i finançament de la campanya de comunicació sobre la
prevenció dels incendis forestals per a l’any 2016, d’acord amb la minuta que es
transcriu a continuació.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, MITJANÇANT ELS DEPARTAMENTS DE LA PRESIDÈNCIA, D’INTERIOR
I D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA I FINANÇAMENT DE LA
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ SOBRE LA PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS
PER A L’ANY 2016.
Barcelona,
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HI INTERVENEN
D’una banda, el senyor Joaquim Nin Borreda, secretari general de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, en ús de les facultats previstes al punt 1.6
de la Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, de delegació de competències de la persona
titular del Departament de la Presidència a favor de les persones titulars de la Secretaria
General, de la Direcció de Serveis del Departament i de les delegacions territorials del
Govern (DOGC núm. 6303, de 29.1.2013).
D’altra banda, l’Hble. Sr. Jordi Jané i Guasch, conseller del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
D’altra banda l’Hble. Sra. Meritxell Serret i Aleu, consellera del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, en ús de les facultats que li
atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, Diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, amb CIF P0800000B, en nom i
representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 4.1.4d) 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 Presidència núm.
3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit per la
secretària delegada, senyora Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides
pel Decret de la Presidència núm. 10481, de 13 de novembre de 2015, publicat al BOPB de
26 de novembre de 2015.
Es reconeixen plenament i mútua capacitat legal per obligar-se, i en especial per aquest
acte en el qual
MANIFESTEN
1. Que el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General de Difusió, d’acord
amb l’article 14 del Decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de
la Presidència, té les competències relatives a la coordinació de la publicitat institucional i la
definició dels criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de
l’Administració de la Generalitat i de les entitats que en depenen.
2. Que l’any 2005 els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya van signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració en
matèria de prevenció dels incendis forestals amb la voluntat de regular els aspectes més
tècnics de les campanyes, com ara els plans municipals, la xarxa viària i xarxa de punts
d’aigua, els plans de vigilància o la planificació d’emergències, entre altres.
3. Que l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 26 d’agost de 2014 determina
que la Direcció General de Difusió del Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya és l’òrgan competent en matèria de publicitat institucional així com el responsable
de la supervisió, el disseny i la contractació de les campanyes que vulguin realitzar els
departaments de l’Administració de la Generalitat.
4. Que segons aquest mateix acord del Govern la contractació i el finançament corresponent
a la gestió i inserció de les campanyes en els mitjans de comunicació anirà a càrrec del
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departament, organisme o entitat que les promogui però aquelles campanyes que pel seu
especial interès públic i/o caràcter transversal ho requereixin podran ser gestionades i
contractades per la Direcció General de Difusió.
5. Que l’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Acord Marc de serveis de
gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, adjudicat pel
Departament de la Presidència en data 2 d’octubre de 2015 (expedient PR-2015-132) i
emparats per aquest Acord marc s’ha iniciat la tramitació dels expedients PR-2016-126 per
a la inserció de la campanya als mitjans impresos, televisió, ràdio, exterior i on-line, que es
reforçarà amb l’expedient PR-2016-95 de difusió d’altres campanyes de sensibilització,
conscienciació ciutadana i d’informació, més concretament la campanya d’actituds cíviques
als espais naturals.
Això permet aconseguir les millors condicions econòmiques en la contractació d’espais
publicitaris així com un millor servei d’assessorament estratègic i de planificació en els
diferents mitjans de comunicació per difondre òptimament les diferents campanyes de
comunicació dels departaments de l’Administració de la Generalitat, dels organismes i de les
entitats que en depenen.
6. Que atès l’especial interès públic de la problemàtica dels incendis forestals a Catalunya,
la campanya de comunicació destinada a conscienciar dels perills del foc i de les seves
conseqüències està considerada de caràcter transversal i aconsella, ateses les limitacions
pressupostàries actuals, centralitzar la contractació a fi d’obtenir el màxim rendiment des del
punt de vista de la relació difusió/cost de la inversió prevista.
7. Que els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació així com
la Diputació de Barcelona volen col·laborar econòmicament amb el Departament de la
Presidència en aquesta actuació.
8. Que, en tractar-se d’una contractació conjunta cal acollir-se a la disposició addicional
segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic.
9. Que en aquest sentit es va signar en data 17 d’octubre de 2014 un conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els
Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i
la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i finançament de la campanya de
comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2014.
10. Que en data 13 d’abril de 2015 es va signar un segon conveni de col·laboració entre els
mateixos signants per a la contractació conjunta i finançament de la campanya de
comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2015.
11. Que la Comissió de Seguiment contemplada al pacte quart d’aquest conveni, en què la
Diputació de Barcelona participa en la presa de decisions de la creativitat i l’estratègia de
mitjans, un cop avaluada l’execució del conveni durant 2015, ha decidit la conveniència de
donar-li continuïtat al 2016, en les condicions detallades en cada un dels pactes que
segueixen.
12. Que l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, de simplificació i millorament de la regulació
normativa, regula la forma i contingut dels convenis de col·laboració.
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Per tot l’anterior, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, amb
subjecció als següents
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present conveni és regular les condicions de col·laboració entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Barcelona per a la definició
de la forma i imports de finançament de la campanya de comunicació de prevenció dels
incendis forestals per a l’exercici 2016.
Segon.- Condicions sobre la contractació i finançament de la campanya
El Departament de la Presidència serà l’òrgan de contractació i el responsable de coordinar
la campanya, tant de la creativitat com de les insercions als mitjans de comunicació. La
contractació de les insercions es durà a terme segons el vigent Acord Marc pels serveis de
gestió i inserció de publicitat institucional.
Els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de
Barcelona finançaran, juntament amb el Departament de la Presidència, la contractació
esmentada, d’acord amb el que s’indica al pacte tercer.
Tercer.- Finançament
Tenint en compte la importància que suposa per al país fomentar la prevenció dels incendis
forestals, i d’acord amb l’històric de campanyes que s’han dut a terme els darrers anys, es
preveu que el cost de les insercions no serà inferior a 750.000,00 €, IVA inclòs.
Aquesta part corresponent a les insercions publicitàries és la que es sufragarà conjuntament
entre les parts signants d’aquest conveni com segueix:
El Departament d’Interior es compromet a aportar la quantitat de 100.000 €, per a la inserció
als mitjans de comunicació, que haurà de transferir al Departament de la Presidència a la
signatura del present conveni, amb càrrec a la partida IT03D/226000300/2230 del seu
pressupost. Aquest import representa un percentatge del 13,33 % del total previst per a
insercions.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es compromet a aportar la
quantitat de 120.000 €, per a la inserció als mitjans de comunicació, que haurà de transferir
al Departament de la Presidència a la signatura del present conveni, amb càrrec a la partida
AG07D/226000300/5510 (100.000 €) i AG07D/227008900/5510 (20.000 €) del seu
pressupost. Aquest import representa un percentatge del 16,00 % del total previst per a
insercions.
La Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat de 115.000 €, per a la
inserció als mitjans de comunicació, que haurà d’ingressar al Tresor de la Generalitat, al
número de compte ES12 9000 XXX, amb càrrec a la partida G/11100/92050/45000 del seu
pressupost. Aquest import representa un percentatge del 15,33 % del total previst per a
insercions i es farà efectiu de la següent manera:
-

Cinquanta-set mil cinc-cents euros (57.500 €) a la signatura del present conveni.
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-

Cinquanta-set mil cinc-cents euros (57.500 €) prèvia presentació d’un informe emès per
la Comissió de Seguiment, o per la Direcció General de Difusió, acreditatiu del
compliment dels objectius de la col·laboració previstos així com de l’adequada aplicació
dels fons econòmics a la seva consecució. Aquest informe incorporarà informació
econòmica suficient que permeti identificar les despeses vinculades al desenvolupament
de l’actuació.

L’import restant fins a la totalitat de l’import contractat, un 55,34 % del total, anirà a càrrec
del Departament de la Presidència, sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Quart.- Seguiment i control
Hi haurà una Comissió de Seguiment paritària amb representats dels diferents
departaments i institucions signants. Aquesta Comissió tindrà caràcter tècnic i vetllarà pel
seguiment i avaluació de l’execució d’aquest encàrrec, així com per la resolució de les
qüestions tècniques que s’hi puguin plantejar.
La Comissió es reunirà sempre que una part ho sol·liciti, a la seu de la Direcció General de
Difusió. Si s’escau, un/a funcionari/ària d’aquesta unitat n’aixecarà acta.
Integren aquesta Comissió de Seguiment:
Per part del Departament de la Presidència:
El/la responsable de difusió institucional de la Direcció General de Difusió
Per part del Departament d’Interior:
El/la cap de Comunicació
Un/a funcionari/ària de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments
Per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
El/la cap de Comunicació
El/la subdirector/a de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni de la Direcció de
Serveis
Per part de la Diputació de Barcelona:
El/la cap del Gabinet de Premsa i Comunicació
El/la cap del Servei d’Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes Editorials
Les parts poden convidar a les reunions de la Comissió de Seguiment personal tècnic de les
seves respectives unitats, d’acord amb els temes que s’hi hagin de tractar.
Cinquè.- Vigència
El termini de vigència del conveni s’inicia en la data de la seva signatura i s’estén fins al 31
de desembre de 2016.
Aquest conveni de col·laboració pot ser prorrogat per a l’any 2017, per mutu acord de les
parts, sempre que hi hagi la necessitat d’inserir novament la campanya de comunicació
objecte d’aquest conveni i segons les disponibilitats pressupostàries. La pròrroga es
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formalitzarà amb la signatura d’una addenda al present conveni, en la qual es fixaran entre
les parts els nous termes de col·laboració i finançament.
Sisè.- Resolució anticipada
Les causes de resolució anticipada d’aquest conveni són:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants
del conveni.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
En cas d’extinció anticipada, les parts, decidiran segons el moment en el que es trobin les
actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni.
Setè.- Naturalesa del conveni
Aquest conveni té, d’acord amb el que disposa el capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
el caràcter de conveni de col·laboració, atès que es tracta d’un acord subjecte a dret públic,
del qual deriven obligacions jurídiques directes per a les parts.
El conveni queda fora de l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’acord amb el que
disposa l’article 4.1.c), sense perjudici que hi siguin d’aplicació els principis de la legislació
contractual del sector públic per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar,
segons disposa l’article 109.2 de l’esmentada Llei 26/2010, de 3 d’agost.
Vuitè.- Jurisdicció competent
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment
d’allò pactat seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració
mútua, en el marc de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula quarta.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni entre
l’Administració de la Generalitat i la Diputació de Barcelona se sotmetran a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Novè.- Publicitat
En compliment del que preveu l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Departament de la
Presidència publicarà aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és
accessible des del Portal de la Transparència.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present document, per
quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.”

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cent quinze mil euros
(115.000€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11100/92050/45000 del vigent
pressupost de la Corporació en favor de la Generalitat de Catalunya, per fer front a les
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obligacions derivades del conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Barcelona per a la
contractació conjunta i el finançament de la campanya de comunicació sobre la
prevenció dels incendis forestals per a l’any 2016.
Tercer.- PROCEDIR al pagament de la despesa de cent quinze mil euros (115.000 €),
d’acord amb el previst al pacte tercer del conveni.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a la Generalitat de Catalunya per al seu
coneixement i efectes”.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
10.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
“Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
2. El Protocol general disposa en la seva clàusula tercera que els objectius del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es desenvolupin mitjançant el sistema de
cooperació, en tant que mecanisme adreçat a afavorir l’execució conjunta de
polítiques públiques locals, desenvolupar un programa d’actuació compartit i
garantir, en un marc de col·laboració, la satisfacció de les necessitats dels governs
locals mitjançant la transferència de recursos tècnics, econòmics i materials.
3. La metodologia del sistema de cooperació del Pla parteix del principi de
diferenciació i de reconeixement de l’especialitat territorial dels governs locals de la
demarcació de Barcelona.
4. En aquest sentit, la clàusula onzena, apartat 2.d), estableix com a instrument de
cooperació, al marge de les Meses de concertació, els Catàlegs de serveis i els
Programes complementaris, qualsevol altre instrument i/o acte de naturalesa
anàloga als anteriors que correspongui adoptar.
5. Vist que l’Ajuntament de Barcelona ha fet arribar a la Diputació de Barcelona les
sol·licituds corresponents a les actuacions objecte del present conveni a través del
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica
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Corporativa, per tal que puguin ser objecte de suport a través de les Meses de
concertació, d’acord el que disposa el Decret de la Presidència de data 14 de
desembre de 2015 (BOPB de 22/12/2015), que aprova les instruccions de
presentació de sol·licituds per a les Meses de concertació del Pla XGL 2016-2019 i
que aquestes sol·licituds han estat instruïdes per part de la Diputació, d’acord el
procés establert pel Decret de la Presidència de data 21 d’abril de 2016 (BOPB de
9/05/2016), havent estat objecte del preceptiu informe, per part del Servei
d’Equipaments i Espai Públic i per part del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
de la Diputació de Barcelona.
6. Vista la comunicació adreçada per l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona a la
Presidenta de la Diputació de Barcelona, de data 5 de maig de 2016, en la qual es
referma la voluntat d’aquesta corporació de destinar els recursos de les Meses de
concertació al finançament de les actuacions que són objecte del present conveni:
d’una banda, l’obra civil dels túnels viaris en el tram entre el carrer Castillejos i el
carrer Badajoz; i, d’altra banda, les noves actuacions previstes al Castell de
Montjuïch.
7. Ateses les reunions prèvies entre ambdues institucions, per a la concreció tècnica i
econòmica del contingut del present conveni i, atès que és voluntat d’ambdues
institucions l’aprovació i subscripció d’aquest, d’acord amb el sistema de cooperació
recollit en la clàusula quarta del Protocol general, que disposa que la metodologia
del sistema de cooperació del Pla parteix del principi de diferenciació i del
reconeixement de l’especialitat territorial dels governs locals de la demarcació de
Barcelona, apostant pel foment del treball en xarxa de tot l’entramat local des del
ple respecte pel principi de l’autonomia local.
8. Vist el règim especial de la ciutat de Barcelona, el qual ve configurat per la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Llei 22/1998, de 30 de desembre, la Carta municipal de
Barcelona, modificada per la Llei 18/2014, de 23 de desembre, i la Llei 1/2006, de
13 de març, mitjançant la qual es regula el règim especial del municipi de
Barcelona, es fa convenient el reconeixement d’un instrument específic de
col·laboració entre ambdues institucions en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.
9. D’acord amb això, l’adopció dels pactes corresponents entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona es durà a terme en base a les
determinacions recollides en el present conveni de col·laboració, el qual s’ha
confeccionat de conformitat amb el previst als articles 108 i següents de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’atorgament del següent ajut, en desenvolupament del Protocol
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Barcelona
NIF
P0801900B
Obra civil dels túnels viaris en el tram entre el c/ Castillejos i
Actuació
el c/ Badajoz
Codi XGL
16/X/227041
Import
concedit
28.000.000 €
(EUR)
Termini
màxim
Anualitat
Import
d’execució i justificació
2.000.000 €
30 de novembre de 2018
Periodificació (EUR) 2017
2018
18.000.000 €
30 de novembre de 2019
2019
8.000.000 €
30 de novembre de 2020
Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Classe de recurs
Ajut econòmic
Centre gestor
Servei d’Equipaments i Espai Públic
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
Ajuntament de Barcelona
NIF
P0801900B
Actuació
Noves actuacions al Castell de Montjuïc
Codi XGL
16/X/227042
Import
concedit
2.000.000 €
(EUR)
Termini
màxim
Anualitat
Import
d’execució i justificació
1.200.000 €
30 de novembre de 2018
Periodificació (EUR) 2017
2018
500.000 €
30 de novembre de 2019
2019
300.000 €
30 de novembre de 2020
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la
Àmbit de cooperació
diversificació econòmica
Classe de recurs
Ajut econòmic
Centre gestor
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
Segon.- FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
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“ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona,
actuant en nom i representació d’aquesta, facultada en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la
Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22
d’abril de 2016), i assistida per la secretària general, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 13 de
novembre de 2015 (núm. 10481/15), publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.
I, de l’altra, l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano, alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona,
actuant en nom i representació d’aquest, i assistida pel secretari de l’ens, Sr. Jordi Cases
Pallares, degudament autoritzats.
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments,
MANIFESTEN QUE
I.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona,
així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i las
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.

II.

El Protocol general disposa en la seva clàusula tercera que els objectius del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es desenvolupin mitjançant el sistema de
cooperació, en tant que mecanisme adreçat a afavorir l’execució conjunta de
polítiques públiques locals, desenvolupar un programa d’actuació compartit i garantir,
en un marc de col·laboració, la satisfacció de les necessitats dels governs locals
mitjançant la transferència de recursos tècnics, econòmics i materials.

III.

La metodologia del sistema de cooperació del Pla parteix del principi de diferenciació i
de reconeixement de l’especialitat territorial dels governs locals de la demarcació de
Barcelona.

IV.

En aquest sentit, la clàusula onzena, apartat 2.d), estableix com a instrument de
cooperació, al marge de les Meses de concertació, els Catàlegs de serveis i els
Programes complementaris, qualsevol altre instrument i/o acte de naturalesa anàloga
als anteriors que correspongui adoptar.

V.

Vist que l’Ajuntament de Barcelona ha fet arribar a la Diputació de Barcelona les
sol·licituds corresponents a les actuacions objecte del present conveni a través del
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica
Corporativa, per tal que puguin ser objecte de suport a través de les Meses de
concertació, d’acord el que disposa el Decret de la Presidència de data 14 de
desembre de 2015 (BOPB de 22/12/2015), que aprova les instruccions de presentació
de sol·licituds per a les Meses de concertació del Pla XGL 2016-2019 i que aquestes
sol·licituds han estat instruïdes per part de la Diputació, d’acord el procés establert pel
Decret de la Presidència de data 21 d’abril de 2016 (BOPB de 9/05/2016), havent
estat objecte del preceptiu informe, per part del Servei d’Equipaments i Espai Públic i
per part del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

VI.

Vista la comunicació adreçada per l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona a la
Presidenta de la Diputació de Barcelona, de data 5 de maig de 2016, en la qual es
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referma la voluntat d’aquesta corporació de destinar els recursos de les Meses de
concertació al finançament de les actuacions que són objecte del present conveni:
d’una banda, l’obra civil dels túnels viaris en el tram entre el carrer Castillejos i el
carrer Badajoz; i, d’altra banda, les noves actuacions previstes al Castell de
Montjuïch.
VII.

Ateses les reunions prèvies entre ambdues institucions, per a la concreció tècnica i
econòmica del contingut del present conveni i, atès que és voluntat d’ambdues
institucions l’aprovació i subscripció d’aquest, d’acord amb el sistema de cooperació
recollit en la clàusula quarta del Protocol general, que disposa que la metodologia del
sistema de cooperació del Pla parteix del principi de diferenciació i del reconeixement
de l’especialitat territorial dels governs locals de la demarcació de Barcelona, apostant
pel foment del treball en xarxa de tot l’entramat local des del ple respecte pel principi
de l’autonomia local.

VIII. Vist el règim especial de la ciutat de Barcelona, el qual ve configurat per la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Llei 22/1998, de 30 de desembre, la Carta municipal de
Barcelona, modificada per la Llei 18/2014, de 23 de desembre, i la Llei 1/2006, de 13
de març, mitjançant la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona, es
fa convenient el reconeixement d’un instrument específic de col·laboració entre
ambdues institucions en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
IX.

D’acord amb això, l’adopció dels pactes corresponents entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona es durà a terme en base a les determinacions
recollides en el present conveni de col·laboració, el qual s’ha confeccionat de
conformitat amb el previst als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de procediment administratiu de Catalunya.

En virtut de tot l’exposat, les parts signants, en les seves respectives representacions, de
comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, han convingut en atorgar el
present conveni de col·laboració, el qual es regeix pels següents
ACORDS
Primer. Objecte i àmbit del present conveni
1. És objecte del present conveni de col·laboració l’establiment del règim específic de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, corresponent
al conjunt de recursos assignats a l’Ajuntament de Barcelona en desenvolupament del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. Per mitjà del present conveni es determinen
també les actuacions a desenvolupar entre ambdues institucions, amb la corresponent
periodificació de la dotació econòmica a aportar per la Diputació de Barcelona, així com
les condicions que regiran la seva execució.
2. Sense perjudici de les actuacions que es concerten expressament en el present conveni,
les parts podran acordar, per mitjà d’addenda, la concessió de recursos adreçats a donar
cobertura a noves necessitats, així com a la realització de noves actuacions o a la
prestació de nous serveis o activitats per part de l’Ajuntament de Barcelona. La
concessió d’aquests recursos s’efectuarà també en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” i estarà supeditada a la disponibilitat pressupostària de la Diputació
de Barcelona.
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3. Mitjançant la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Barcelona renuncia
expressament a la participació en els altres instruments de cooperació previstos al
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, llevat de suports
puntuals regulats a la clàusula quinzena del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” que eventualment es consideri oportú concedir.
4. Els ens instrumentals que en depenguin i/o aquells ens participats majoritàriament per
l’Ajuntament de Barcelona poden assumir l’execució de les actuacions pactades amb
l’Ajuntament de Barcelona, qui ostenta, en tot cas, la condició de part en aquest conveni
i, com a tal, de destinatari dels recursos previstos.
Segon. Obligacions de les parts
1. Per mitjà del present conveni, la Diputació de Barcelona manifesta la seva voluntat de
dur a terme el finançament de les actuacions acordades amb l’Ajuntament de Barcelona,
de conformitat amb les quanties i la periodificació que es detallen a l’acord Tercer.
2. Per tal de dur a terme un seguiment adequat de l’execució de les actuacions, es
procedirà a la designació per part de la Diputació de Barcelona d’un referent tècnic del
centre gestor de les actuacions, que actuarà com a interlocutor amb l’Ajuntament de
Barcelona.
3. L’Ajuntament de Barcelona es compromet a:
a. Comunicar i acreditar a la Diputació de Barcelona el compliment dels requisits exigits i
de les condicions administratives preceptives per a l’execució de les actuacions.
b. Executar i gestionar les actuacions que es preveuen a l’acord Tercer.
c. Vetllar per la correcta execució i finalització total de les obres.
d. Assegurar la disposició dels fons necessaris per a assumir la resta de l’import de la
inversió necessària per a l’execució de les actuacions, incloses, si s’escau, les
despeses corresponents a projectes complementaris, reformats, liquidacions, així
com, també, de projectes i plans de seguretat i higiene en el treball.
e. Facilitar a la Diputació de Barcelona l’accés a la documentació i informació que sigui
necessària per tal de dur a terme un seguiment adequat del finançament de les
actuacions. I, en particular, facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips
de la Diputació, mantenint a aquesta corporació puntualment informada dels
eventuals canvis o incidències que es puguin sobrevenir.
f. Presentar la justificació de les despeses realitzades per executar les actuacions
acordades i de la destinació conferida als fons percebuts.
g. Identificar degudament totes les actuacions finançades amb les aportacions de la
Diputació de Barcelona.
h. El pagament de les aportacions de la Diputació de Barcelona resta condicionat al
compliment, per part de l’Ajuntament de Barcelona, de les obligacions fiscals i amb la
Seguretat Social, així com, també, a la satisfacció dels deutes que hagi pogut
contraure prèviament amb la Diputació de Barcelona.
i. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”. La Diputació de Barcelona podrà fer ús
d’aquestes fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant
publicació en qualsevol suport.
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Tercer. Actuacions pactades amb l’Ajuntament de Barcelona
En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, la Diputació de Barcelona
manifesta la seva voluntat de contribuir econòmicament, en l’import global de TRENTA
MILIONS D’EUROS (30.000.000 €), en el finançament de les actuacions que es relacionen
a continuació, amb indicació de l’import estimatiu que correspon a cada actuació:
Dades de l’actuació
Actuació
Codi XGL
Descripció
l’actuació

de

Pressupost de
l’actuació (EUR)
Import concedit
(EUR)
Periodificació
Àmbit
de
cooperació
Classe
de
recurs
Centre gestor

Obra civil dels túnels viaris en el tram entre el c/ Castillejos i
el c/ Badajoz
16/X/227041
Execució d’excavacions, estructures, passos en mina per
sota les infraestructures ferroviàries, desviament de serveis
afectats i obra civil dels túnels viaris de les Glòries en el tram
entre els carrers Castillejos i Badajoz. Realització dels
elements de les instal·lacions i els acabats conjuntament
amb l’obra civil
83.700.000,00
28.000.000,00
Any

Import (EUR)

2017
2018
2019

2.000.000,00
18.000.000,00
8.000.000,00

Termini màxim d’execució
i justificació
30 de novembre de 2018
30 de novembre de 2019
30 de novembre de 2020

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Ajut econòmic
Servei d’Equipaments i Espai Públic

Dades de l’actuació
Actuació
Noves actuacions al Castell de Montjuïc
Codi XGL
16/X/227042
- Instal·lacions d'enllumenat: Trasllat Comptador Enllumenat a
ET 102468 / Trasllat Comptador TMB a ET 102469 /Unió
mallada de l'ET 102469 i el nou CT del Castell situat dins el
NCIT.
Descripció de
- Rehabilitació de dues sales per a convertir-les en aules
l’actuació
taller, rehabilitació d'una de les sales per a convertir-la en
vestidor, rehabilitació de la resta de sales, mobiliari i
equipament de sales
- Restauració i museïtzació de grafitis i dibuixos trobats a les
parets, senyalètica global dels diferents espais del Castells
Pressupost de
2.000.000,00
l’actuació (EUR)
Aportació de la
2.000.000,00
Diputació (EUR)
Termini màxim d’execució
Any
Import (EUR)
i justificació
Periodificació
2017
1.200.000,00
30 de novembre de 2018

50

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àmbit
de
cooperació
Classe
de
recurs
Centre gestor

2018
500.000,00
30 de novembre de 2019
2019
300.000,00
30 de novembre de 2020
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la
diversificació econòmica
Ajut econòmic
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local

Quart. Execució de les actuacions
1. L’execució de les actuacions es durà a terme per part de l’Ajuntament de Barcelona en el
període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de novembre de l’any següent a
aquell en què la Diputació hagi imputat pressupostàriament la despesa, d’acord amb la
periodificació de l’actuació.
2. L’Ajuntament de Barcelona podrà atribuir o encarregar als seus ens instrumentals o ens
participats integrats en el sector públic de l’Ajuntament l’execució i aprovació de les
despeses corresponents a les actuacions previstes a l’acord Tercer d’aquest conveni
sense que, per això, l’Ajuntament de Barcelona perdi la condició de part en aquest
conveni i, com a tal, de destinatari dels recursos previstos.
3. Els responsables del seguiment de l’execució de les actuacions són els centres gestors
de la Diputació de Barcelona.
Cinquè. Despesa elegible
1. La despesa elegible es correspon amb aquella que, atesa la naturalesa de l’activitat que
és objecte de finançament, sigui estrictament necessària per al desenvolupament de
l’actuació a realitzar.
2. En concret, seran elegibles aquelles despeses que s’incloguin, per a cada àmbit de
cooperació, en els capítols i articles corresponents del pressupost de despeses de
l’Ajuntament de Barcelona que es detallen a continuació, de conformitat amb l’estructura
pressupostària prevista a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, del Ministeri de
Economia i Hisenda, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals.
3. Dins l’àmbit de cooperació de “Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la
diversificació econòmica”, són elegibles les despeses incloses als capítols següents:
-

Capítol 2 “despeses corrents en béns i serveis”: despeses relacionades amb
reparacions, manteniment i conservació d’inversions.
Capítol 4 “transferències corrents”: aportacions a tercers per al manteniment
d’inversions.
Capítol 6 “inversions reals”: despeses relatives a inversions de reposició o
inversions de caràcter immaterial, així com contractació de treballs tècnics
relacionats.
Capítol 7 “transferències de capital”: aportacions a tercers per al finançament
d’inversions de reposició.

4. Dins l’àmbit de “Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica” són elegibles
les incloses als capítols següents:
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-

Capítol 6 “inversions reals”: despeses relatives a nova inversió, així com
contractació de treballs tècnics relacionats.
Capítol 7 “transferències de capital”: aportacions a tercers per al finançament de
nova inversió.

5. També seran elegibles, en cas que es recorri a la modalitat d’execució d’obres per
administració, les despeses de capítol 1 “despeses de personal”, relatives la contractació
de personal amb caràcter no permanent relacionat directament amb l’execució de l’obra.
Sisè. Justificació
1. L’Ajuntament de Barcelona ha de justificar el compliment de les obligacions previstes en
aquest conveni, la destinació conferida als recursos i l’assoliment dels objectius pels
quals s’han concedit els recursos per part de la Diputació de Barcelona com a requisit
previ per l’abonament dels imports per part de la Diputació.
2. El termini de justificació finalitza el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la
Diputació hagi imputat pressupostàriament la despesa, d’acord amb la periodificació de
l’actuació.
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document
normalitzat d’acord amb la modalitat d’execució, degudament signat, disponible a la Seu
Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits els ens locals i altres
administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals.
4. Amb l’última justificació que es presenti, cal aportar també memòria normalitzada de
finalització de l’actuació.
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no
poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions
públiques.
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot cas,
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
7. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de
realització, o en cas que les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a
l’aportació aprovada, l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada.
8. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 30 d’octubre de
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes previstos, a través
del document normalitzat. D’apreciar-se la concurrència de circumstàncies justificatives,
la Diputació pot prorrogar els terminis de l’actuació, sense excedir de la meitat dels
terminis establerts inicialment.
Setè. Procediment de justificació
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per tramitar la
justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.

52

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
3. Sense perjudici de la modalitat d’execució de l’actuació, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari.
Vuitè. Pagament
1. Els pagaments per part de la Diputació de Barcelona s’efectuen prèvia presentació de la
corresponent justificació, d’acord amb la periodificació prevista de l’actuació.
2. Les aportacions a efectuar per part de la Diputació de Barcelona seran, com a màxim,
les previstes expressament per a cadascuna de les anualitats.
3. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada
per a aquella anualitat, la diferència s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent.
4. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa
que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.
5. Es podran efectuar pagaments prioritaris quan, prèvia petició per part de l’Ajuntament de
Barcelona, s’acrediti la concurrència de circumstàncies excepcionals i/o d’urgència que
justifiquin el seu pagament amb caràcter prioritari. Aquests pagaments es faran efectius
en els deu dies hàbils posteriors a la data en què se n’hagi constatat la urgència.
Novè. Finalització d’actuacions
Amb l’acabament de les obres subvencionades, l’ens destinatari està obligat a enviar al
centre gestor de la Diputació de Barcelona documentació acreditativa de la finalització i
fotografia de l’obra finalitzada.
Desè. Modificacions
1. Quan alguna de les parts estimi pertinent la modificació d’algun aspecte del conveni ho
posarà de manifest a l’altra part a efectes d’arribar a una entesa sobre el contingut de la
mateixa i procedir a l’elaboració, tramitació i signatura de l’addenda corresponent.
2. La modificació del conveni que tingui per objecte el canvi de destinació dels recursos
també es formalitzarà per mitjà d’addenda i no pot suposar, en cap cas, un increment de
l’import previst per aquella anualitat per part de la Diputació de Barcelona ni un increment
dels recursos concertats per la Diputació de Barcelona. Queden exemptes de la
realització d’addenda les modificacions consistents en redistribucions de l’import total
aprovat entre les actuacions aprovades.
3. El termini màxim per presentar a la Diputació propostes de modificació finalitza el 30 de
juny de 2019.
Onzè. Resolució del conveni en cas d’incompliment
1. L’incompliment de les obligacions establertes en el present conveni per qualsevol de les
parts signatàries donarà lloc a la seva resolució, procedint, en aquest cas, al
reintegrament de les quantitats abonades per la Diputació, si s’escau, amb els interessos
de demora corresponents.
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2. Amb caràcter previ a la resolució d’aquest conveni per incompliment, així com també,
davant de qualsevol controvèrsia que es susciti entre les parts signatàries del present,
s’haurà de formular per escrit un requeriment previ adreçat a l’altra part amb el contingut
següent:
a.
b.
c.
d.

Causa que dóna lloc a la resolució del conveni.
Acte que es considera que incompleix les condicions establertes en aquest conveni.
Perjudici ocasionat.
Requeriment exprés al destinatari per a que adopti la disposició, executi o finalitzi
una actuació, o bé, per que anul·li o modifiqui un acte concret.

3. Aquest requeriment previ per incompliment s’haurà de formular en el termini de dos
mesos des de la notificació o des de que es tingui constància de l’incompliment.
L’Ajuntament de Barcelona haurà de respondre al requeriment en un mes. En cas de
manca de resolució, el requeriment es considerarà desatès i el conveni es resoldrà
automàticament, iniciant-se el corresponent procediment de reemborsament de les
quantitats que s’hagin abonat. A aquests efectes es constituirà una comissió mixta,
composada per representants d’ambdues institucions, que acordarà i supervisarà la
liquidació i els altres efectes consegüents a la resolució de referència.
Dotzè. Formes d’extinció
Són causes d’extinció del present conveni les següents:
a. Realització de l’objecte del conveni.
b. Per resolució unilateral d’una de les parts, en cas d’incompliment de les obligacions
reconegudes en el present conveni.
c. Per avinença de les parts signatàries.
d. Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les
relacions interadministratives i de cooperació.
e. Quan concorri qualsevol altra causa prevista a la normativa que resulti aplicable.
Tretzè. Identificació d’actuacions
1. Les actuacions finançades han de comptar amb la corresponent identificació del Pla i
amb la marca corporativa de la Diputació de Barcelona als elements d’informació, difusió
i comunicació que es confeccionin, en els termes previstos a les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació.
2. L’Ajuntament de Barcelona ha de produir i instal·lar els senyals o cartells d’obra que
corresponguin, garantir-ne el seu manteniment, i retirar-los quan hagi finalitzat l’execució
dels treballs.
Catorzè. Marc normatiu
1. El present conveni es regeix pel Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” i per les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació. Amb caràcter instrumental, la documentació normalitzada aprovada per la
Diputació de Barcelona també té caràcter preceptiu en la mesura que la mateixa inclou
condicionants i requisits d’obligat compliment.
2. Sens perjudici de la normativa específica mencionada a l’apartat 1 del present acord, el
règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions següents:
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-

-

-

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol.
La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
El Reial Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en
particular, els seus articles 31, 33.2.d i 36.1 i 2 b), en tant que aquests preceptes,
concordants amb el principi d’autonomia provincial proclamat a la Constitució
espanyola i desplegat en la Carta Europea d’Autonomia Local, legitimen a les
Diputacions catalanes per cooperar amb els municipis de la seva demarcació
territorial en la realització d’obres, serveis i activitats de competència municipal
mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i cooperació que procuri assegurar las
prestació integral i adequada, en la totalitat del territori provincial, dels serveis de
competència municipal.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS); en particular els seus
articles 303 a 311, que despleguen abastament el règim jurídic dels convenis
interadministratius que poden subscriure els ens locals.
La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, a partir de la seva entrada en vigor el 2 d’octubre de
2016.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, a partir de la
seva entrada en vigor el 2 d’octubre de 2016.
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic.
La resta de la normativa concordant en matèria d’assistència i cooperació local i,
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions juntament amb el seu Reglament de desenvolupament aprovat per
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Quinzè. Protecció de dades
En desplegament de l’execució de les actuacions pactades en el present conveni, així com
també, en el seu seguiment i avaluació, s’observaran els requeriments previstos a la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
Particularment, s’atendrà a les determinacions de l’art. 20, referit a la creació i modificació
de fitxers quan sigui l’Ajuntament de Barcelona el responsable dels fitxers de dades
personals tractades en el decurs dels procediments regulats en aquest conveni.
Setzè. Vigència del present conveni
La vigència del present s’entén des de la seva signatura per les parts i fins que sigui
aplicable algun dels supòsits de l’acord dotzè referit a les formes d’extinció, tenint en
compte, en tot cas, els terminis d’execució i justificació de les actuacions establerts.
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Dissetè. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Divuitè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’Ajuntament, qui assumirà la responsabilitat de
comunicar a tercers la subscripció del present conveni o de fer-lo públic quan sigui
preceptiu.
Dinovè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar pels danys ocasionats a tercers a conseqüència del
desenvolupament de les actuacions previstes en aquest conveni i a les addendes que, si
s’escau, es subscriguin amb posterioritat, correspondrà a l’ens executor material de les
actuacions.”

Tercer.- AUTORITZAR i disposar una despesa de 30 MILIONS D’EUROS, amb la
següent distribució:
- Amb càrrec a l’anualitat 2017: 2.000.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/15000/762 i 1.200.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/33600/762.
- Amb càrrec a l’anualitat 2018: 18.000.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/15000/762 i 500.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/33600/762.
- Amb càrrec a l’anualitat 2019: 8.000.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/15000/762 i 300.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/33600/762.
Quart.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa.
Cinquè.- CONDICIONAR l’aplicació de l’import concedit aprovada en l’apartat tercer
del present dictamen a l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis
corresponents de la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè.- COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Setè.- NOTIFICAR aquest dictamen a l’ens local destinatari”.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Des que som a la Diputació, sovint, hem sentit l’expressió
“Barcelona menja a part”. Vagi per endavant que, nosaltres, no estem en contra de la
remodelació de tot l’espai de Les Glòries, però ens qüestionem si aquesta remodelació
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de Les Glòries canviarà el model de mobilitat apostant pel transport públic; molt ens
temem que no.
I, bé, en aquest Dictamen s’invertiran vint-i-vuit milions d’euros en aquest projecte,
més dos milions d’euros al Castell de Montjuic i nosaltres ens demanem per què no
s’inverteix en la garantia dels drets socials de les persones que viuen a Barcelona,
com per exemple el dret a l’habitatge. I, d’altra banda, ens agradaria que, des del
Govern, es fes algun esment a les “mobilitzacions” que hi ha hagut per part dels
Directors i Directores de les grans institucions culturals de la ciutat. Perquè sembla ser
que, històricament, gran part de l’aportació de la Diputació a l’Ajuntament de
Barcelona, dins del Pla Xarxa, anava destinat a la millora, al manteniment d’aquestes
grans institucions culturals públiques.
La senyora presidenta (CiU), diu: Jo crec que no li podem contestar per un principi de
respecte a l’autonomia local i, per tant, hi ha qüestions que vostè posa sobre la taula
que són molt lògiques però que, evidentment, nosaltres no podem respondre-li; pel
principi, precisament, d’autonomia local i de respecte d’aquesta autonomia local.
En tot cas, jo passaria la paraula al senyor Ciurana si vol afegir alguna qüestió, però
nosaltres hem respectat sempre que sigui l’Administració que rep aquesta inversió qui
prioritzi a on la destina. Altra cosa és la nostra opinió que podem tenir, política o
personal o... Però, en qualsevol cas, entenem que, en aquest cas, nosaltres hem de,
també, en bloc acompanyar l’Ajuntament de Barcelona en aquesta inversió que ha
decidit realitzar.
El diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona, senyor Ciurana (CiU), diu: Molt breument només per recordar-ho. Això és
despesa d’inversió i, per tant, és l’equivalent a les Meses de Concertació que es fa
amb els municipis, per tant, altres programes molt lògics, molt necessaris, molt
normals, més d’assistència social o, del què m’ha semblat entendre, en tot cas,
haurien de tenir una altra línia. Aquest és un programa que va dirigit a la inversió.
En segon lloc, com ha dit la presidenta, intentem sempre respectar la voluntat de
l’ajuntament, com ha estat aquí el cas. L’únic que demanem als ajuntaments, i alguns
de vostès són alcaldes, és que en la Mesa de Concertació prioritzin cinc actuacions
com a màxim. En principi intentem que això, que l’aportació de la Diputació no quedi
disseminada en vint-i-cinc, trenta, quaranta actuacions per un problema també de
gestió. Després que vencin... Multiplicar tres-cents onze per cinc, que són els projectes
que podríem arribar, idealment, a fer des d’un món de concertació serien més de mil
cinc-cents projectes, etc. Per tant, sí que demanem una certa concentració amb els
projectes que es presenten però, en tot cas, la decisió sempre és de l’equip de govern
de l’ajuntament de torn. I, en aquest cas, l’equip de govern de l’Ajuntament de
Barcelona va decidir, ja al mes de maig, destinar aquests diners amb aquest
repartiment de vint-i vuit més dos. I nosaltres, com deia la presidenta, més enllà de
l’opinió personal, política i, si em permet, de la pròpia experiència per tenir la
responsabilitat anteriorment en el Govern; més enllà de l’opinió que nosaltres tinguem,
sí que ens hem de cenyir a allò que l’Administració municipal de Barcelona ens ha
demanat.
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11.- Dictamen pel qual es proposa modificar, per delegació de la Presidència, el
“Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de
suport a la prestació de serveis socials”, als efectes d’admetre la tramitació
electrònica de la justificació dels ajuts.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de
2015, va aprovar el Programa complementari de garantia de la suficiència financera
local i de suport a la prestació de serveis socials, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, que té per finalitat vetllar per la sostenibilitat de les
hisendes locals i assegurar la continuïtat, tant en el funcionament com en la
prestació, dels serveis públics desplegats en exercici de les competències
atribuïdes als governs locals per la legislació vigent, sigui quina sigui la seva
naturalesa (AJG 616/15).
2. L’article 13 del règim del Programa regula la justificació dels ajuts atorgats en el
marc del referit Programa, tot establint que aquesta s’efectuarà mitjançant la
realització del tràmit “P425”, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del
“Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai de la “Xarxa de
Governs Locals”. Aquest tràmit preveu la presentació en format electrònic,
mitjançant la instància general disponible a la Seu Electrònica Corporativa, o bé en
format paper, presentant la instància impresa, i degudament emplenada i signada, a
qualsevol de les oficines de registre de la Diputació.
3. Amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Programa, la Diputació de Barcelona ha
reforçat la tramitació electrònica a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
4. Atès que el termini màxim de justificació de despeses del referit Programa resta
obert fins al 30 de setembre de 2016, es considera convenient fer possible que la
justificació dels ajuts es pugui tramitar electrònicament a través del Portal de
tràmits, als efectes d’aprofitar els avantatges d’aquest canal, tals com la
disponibilitat de la documentació de l’expedient en un mateix entorn, la possibilitat
de consultar l’estat del tràmit i la connexió del Portal amb el Registre de factures
corporatiu.
Fonaments de dret
1. L’apartat 7.2.a) 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 en data de 19 d’abril de 2016, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d’abril de 2016,
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la creació de programes
complementaris.
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2. L’apartat 7.1.b) de la Refosa núm. 1/2016 reserva a la presidència de la Diputació
de Barcelona la competència per elevar a la Junta de Govern la creació de
programes complementaris.
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 règim regulador del Programa complementari de garantia de
la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis socials, aprovat per
Junta de Govern de Diputació de Barcelona en sessió de 26 de novembre de 2015, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, als efectes d’admetre la
tramitació electrònica de la justificació de les despeses dels ajuts atorgats. En raó
d’aquesta modificació, s’afegeixen els articles 13 bis, 13 ter i 13 quater següents:
“Article 13 bis. Procediment de justificació
1.

Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrónica de la
Diputació de Barcelona,
https:l/seuelectronica.diba.catltramitsens/concertacio/default.asp

2.

La tramitació de la justificació pot ser, alternativament, en suport electrònic i en suport
paper. En cas que una justificació es presenti per duplicat en els dos suports, preval
l'electrònica.

3.

Si s'opta per la tramitació en suport paper, aquesta s’ha de presentar a les oficines de
Registre de la Diputació de Barcelona.

4.

La tramitació electrònica s’ha de realitzar a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.

5.

Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d'accés identificar-se
mitjançant nom d'usuari i contrasenya.

6.

Per a poder crear un esborrany de justificació, cal accedir a I'expedient de referència.

7.

El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar I'estat de tramitació
dels expedients de I'ens al qual pertany I'usuari/ària.

8.

Els usuaris que ocupen els càrrecs d'interventor/a de secretari/ària-interventor/a tenen,
a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació.

9.

Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de la
documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en I'exercici de les
seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d'un usuari signatari, prèvia
acreditació d'aquesta circumstancia.

10. Als efectes de signatura, s'admet el certificat de signatura electrònica de persona
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma de
validació electrònica PSIS facilitada per I'Agència Catalana de Certificació, de
conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació
https:/Iseuelectronica.diba.caUsistSigAcceptats.asp.
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11. D'acord amb el previst a I'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Diputació de Barcelona pot, en
qualsevol moment del procediment, sol·licitar als ens locals I'aportació dels originals
dels documents adjunts al document electrònic de justificació de les despeses.
12. L'ús del Portal comporta I'acceptació d'aquest regim, la tecnologia emprada i els
efectes que del seu ús se'n derivin.
Article 13 ter. Registre electrònic
Quan es presenti una justificació a través del Portal es genera un rebut de registre
acreditatiu de la presentació que conté una referència a la data i l’hora d’entrada al registre
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així com la resta de
dades previstes en la normativa reguladora del registre electrònic de la Diputació.
Article 13 quater. Consulta i seguiment
1. Mitjançant el Portal es pot consultar I'estat de tramitació de les justificacions
presentades a la Diputació.
2.

Els estats de tramitació són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l’existència
d’incidències esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència d’incidències
esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat incidències esmenables. La posada d’una justificació en aquest estat
comporta la tramesa automàtica al Registre de factures de la Diputació si en la
justificació es sol·licita un pagament.”

Segon.- APROVAR la modificació de la fitxa del tràmit de justificació de despeses del
Programa complementari a què refereix I'acord primer (Annex 1).
Tercer.- CORRESPON a la direcció de Serveis de Cooperació Local la responsabilitat
sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Pla "Xarxa de
Governs Locals " incorporats a la Seu Electrònica.
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província I'anunci d'aprovació dels acords
anteriors”.
Servei de Contractació
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar deserta la
contractació relativa a la Prestació dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i altres entitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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“VIST l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment
obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada,
relatiu a la Prestació dels serveis postals social i ambientalment responsables a la
Diputació de Barcelona i altres entitats: Organisme de Gestió Tributària, Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona, Institut del Teatre i Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola, el qual va ser aprovat per Dictamen de la Junta de Govern, en
sessió ordinària de data 31 de març de 2016, amb un pressupost màxim biennal de
licitació, formulat en termes de preus unitaris, de 16.904.699,69 € (IVA exclòs). L’IVA
que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 3.549.986,93 €. La
distribució del pressupost entre els diferents ens va ser la següent:
Ens
Diputació de Barcelona
ORGT
CCCB
Institut del Teatre
Consorci Serra Collserola
TOTAL

Pressupost màxim biennal (2 anys)
IVA exclòs
495.867,77 €
16.343.087,54 €
44.628,10 €
12.521,24 €
8.595,04 €
16.904.699,69 €

ATÈS que l’Organisme de Gestió Tributària, el CCCB, l’Institut del Teatre i el Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola, van acordar la contractació conjunta amb la
Diputació de Barcelona dels serveis postals, mitjançant els següents acords:
• l’Organisme de Gestió Tributària mitjançant el Decret de la presidenta núm. 209/16
de data 22 de gener de 2016.
• El CCCB mitjançant el Decret de la Direcció General núm. 413/15 de data 15 de
setembre de 2015, modificat per Decret de la mateixa Direcció de data 2 de febrer
de 2016.
• L’Institut del Teatre mitjançant el Decret de la presidenta núm. 32/16 de data 22 de
gener de 2016.
• El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola mitjançant Decrets del
director gerent de dates 11 i 22 de gener de 2016.
ATÈS que es va publicar el corresponent anunci de licitació en el DOUE núm. S/75 de
data 16 d’abril de 2016, en el BOPB de data 18 d’abril de 2016, en el BOE núm. 96 de
data 21 d’abril de 2016 i en el Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona de
data 18 d’abril de 2016, i que la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en
sessió de data 25 de maig de 2016, va realitzar l’obertura dels sobres de la
documentació de l’única empresa presentada amb exclusió dels relatius a l’oferta
econòmica i criteris automàtics:
Plica núm. 1:

UNIPOST, S.A.

ATÈS que, entre la documentació presentada per l’empresa dins el sobre 1, constava
declaració responsable de complir les condicions prèvies per a contractar amb
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l’Administració, entre elles, estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
ATÈS que, tanmateix, en dates 25 i 30 de maig de 2016, van tenir entrada en el
registre de la Diputació sengles diligències de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT) per a l’embargament de crèdits a la citada empresa en relació amb
un deute en període d’apremi, embargament que es va resoldre mitjançant Decret
núm. 5934/16, de 20 de juny.
ATÈS que, en conseqüència, en data 30 de maig de 2016, es va suspendre l’obertura
prevista del sobre 2 -oferta econòmica i documentació sobre resta de criteris
automàtics d’adjudicació-, publicant-se la suspensió en la mateixa data en el Tauler
d’Anuncis de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.
ATÈS que, d’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP), en data 1 de juny de 2016, es va requerir a
l’empresa UNIPOST, S.A. perquè presentés documentació acreditativa de les
circumstàncies consignades en la declaració responsable aportada, en relació amb el
fet de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
ATÈS que, en data 3 de juny de 2016, l’empresa UNIPOST, S.A. presenta un escrit,
acompanyat de documentació diversa, mitjançant el qual, entre d’altres, confirma no
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, i acredita la sol·licitud de
suspensió, ajornament i garantia del deute contret amb l’AEAT des del mes d’abril de
2016, sol·licitud que segons exposa no ha estat resolta i, així mateix, demana una
ampliació del termini d’esmena inicialment concedit per poder completar-la i acreditar
trobar-se al corrent de les obligacions tributaries.
ATÈS que la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 8 de
juny de 2016, va acordar per unanimitat no acceptar l’ampliació del termini sol·licitada
per UNIPOST, S.A. per presentar la documentació requerida.
ATÈS que, en conseqüència, en aquesta mateixa sessió, la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Presidència va proposar per unanimitat a l’òrgan de contractació l’exclusió de
l’única empresa presentada, UNIPOST, S.A. (NIF XXX), en no disposar la dita
empresa de la necessària capacitat i en acreditar-se que no estava al corrent de les
obligacions tributàries en el dia de finalització de termini de lliurament d’ofertes –
d’acord amb allò que disposa l’article 146.5 TRLCSP i la clàusula 1.9) del propi plec de
clàusules administratives particulars-, ni tampoc posteriorment en concedir-se-li termini
per a esmena, incorrent UNIPOST, S.A. en un supòsit de prohibició de contractar
establert en l’article 60.1.d) del TRLCSP, d’acord amb el procediment disposat a
l’article 61.1 del TRLCSP, del qual es deriva la facultat per a l’òrgan de contractació
d’apreciació directa dels efectes de prohibició de contractar a una determinada
empresa que es trobi en el supòsit previst en l’article 60.1 d).
En conseqüència, la Mesa, en sessió de data 8 de juny de 2016, va proposar declarar
deserta la contractació relativa a la Prestació dels serveis postals social i
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ambientalment responsables a la Diputació de Barcelona i altres entitats: Organisme
de Gestió Tributària, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Institut del
Teatre i Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en incórrer la única
empresa presentada a la licitació en prohibició de contractar amb l’Administració.
VIST l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents
ACORDS
Primer.- DECLARAR deserta la contractació relativa a la Prestació dels serveis
postals social i ambientalment responsables a la Diputació de Barcelona i altres
entitats: Organisme de Gestió Tributària, Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, Institut del Teatre i Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de
conformitat amb la proposta de la Mesa de l’Àrea de Presidència, reunida en sessió de
data 8 de juny de 2016, en incórrer la única empresa presentada a la licitació,
UNIPOST, SA (NIF XXX), en prohibició de contractar amb l’Administració, d’acord amb
l’establert en l’article 60.1.d) del TRLCSP, en el moment de finalització del termini de
presentació d’ofertes, en els termes que consten a la part expositiva del present
dictamen.
Segon.- NOTIFICAR els presents acords al licitador que ha pres part en la
contractació.
Tercer.- PUBLICAR la declaració de procediment desert de l’expedient de contractació
en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió
Europea.
Quart- AJUSTAR comptablement la despesa pluriennal corresponent a la Diputació de
Barcelona de 600.000,00 €, de conformitat el següent detall:
Exercici
2016
2017
2018

Import
150.000,00 €
300.000,00 €
150.000,00 €

Orgànic
10410
10410
10410

Programa
92020
920
920

Econòmic
22201
222
222

”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Bé, punt recurrent aquest, el dels serveis postals. En tot cas,
ens agradaria una explicació del Govern. Així també com el significat d’aquest ajust
comptable d’una despesa plurianual en el 2016, 2017 i 2018 de cent cinquanta mil,
tres-cents mil i cent cinquanta mil euros que apareix al final del Dictamen, si és
possible.
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La senyora presidenta dóna la paraula al diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu:
Això de l’ajust comptable no li puc explicar. No sé si algú dels presents ho pot fer i pot
ampliar la informació, així com si dic alguna inexactitud, espero que Secretaria em doni
suport. Sí, aquesta qüestió, com vostè diu, és recurrent. Per fer el servei de
notificacions de la Diputació es va fer un concurs, en el seu moment. Hi ha un número
limitat d’empreses que puguin fer aquest servei, que tinguin capacitat per fer aquest
servei, de forma eficaç; bàsicament són dues són CORREOS i UNIPOST. I Correos no
es va presentar a aquest concurs. Unipost es va presentar. Unipost no va complir les
condicions de no tenir deutes amb les Administracions Públiques en la data que es va
reunir la Mesa i, per tant, s’ha de declarar desert. I per garantir que, a partir del dia 1 o
2 de juliol, em sembla que era, poguéssim continuar notificant, es va haver de fer una
pròrroga per uns mesos, em sembla que acabava... que finia l’octubre del 2016, amb
Unipost perquè, precisament, el dia 29 de juny Unipost va presentar... Es va poder fer
perquè Unipost va presentar el certificat de que estava al corrent de les seves
obligacions amb l’Administració Tributària. Per tant, ens vam trobar que, en el moment
que s’havia d’adjudicar a Unipost, no podíem adjudicar perquè no complia. Teníem, a
partir de l’1 de juliol, la impossibilitat, no només la Diputació, sinó sobretot l’Organisme
de Gestió Tributària, de fer qualsevol notificació. I, per tant, el dia 29 de juny, quan ens
va arribar la notificació de que Unipost s’havia posat al corrent de les seves
obligacions tributàries, vam poder fer aquesta pròrroga fins l’octubre que ens permetrà
tornar a treure a concurs aquest servei i mirar quin és, en aquest cas, el millor
proveïdor per la Diputació que trobem.
Servei de Programació
13.- Dictamen pel qual es proposa acceptar, per delegació de la Presidència, la
renúncia de la part no disposada per l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès del
Conveni de la línia de préstecs-pont amb beneficiaris de subvencions del
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
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Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona, beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
Les esmentades condicions de Pla de Suport van ser modificades per acord del Ple de
data 29 de novembre de 2012 i publicat al BOPB de data 17 de desembre de 2012, en
el sentit, d’afegir un nou apartat 7è. amb el redactat següent:
“7. Renúncia: Els supòsits de renúncia són els següents:
a) Quan els ens beneficiaris hagin percebut els pagaments de la Generalitat
(subvenció del Programa Operatiu FEDER) de la despesa elegible i aquests
superin als crèdits concertats dins de la línia de préstecs-pont, en qualsevol
moment de la vigència del programa.
b) Quan existeixin baixes entre el pressupost Annex II del Programa i l’execució
final del projecte, en cas que l’import de la línia de préstecs-pont sigui igual al del
Annex II-pressupost.
En aquests supòsits, l’ens local haurà de comunicar a la Diputació de Barcelona la
renúncia de la línia de préstecs-pont, en el cas a), per la diferència entre els
cobraments de la Generalitat i els crèdits concertats fins el moment; i en el cas b)
per la diferència de l’esmentada baixa.”
L'Ajuntament de Avinyonet del Penedès signà en data 19 d’octubre de 2012 el conveni
d'una línia de préstecs-pont de 475.000,00 euros per finançar despesa elegible.
L’import de la línia de crèdit es va concedir en funció de l’import determinat sobre el
cofinançament del FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà)
mitjançant el programa Viure al Poble de l’actuació ”Reactivació econòmica i turística
del Penedès” amb una despesa elegible de 950.000,00 euros i una subvenció de
475.000,00 euros”
L’Ajuntament de Avinyonet del Penedès ha formalitzat 7 préstecs-pont per import de
463.399,44 euros, restant 11.400,56 euros per esgotar la línia del conveni.
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En data 19 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Avinyonet del Penedès ha
aprovat l’acord de RENÚNCIA PARCIAL a sol·licitar els préstecs d’import 11.400,56
euros a la Diputació de Barcelona, corresponent a la part restant de la línia de préstec
pendent de disposar.
Amb la voluntat d’intentar incorporar el menor romanent possible, en data 19 de gener
de 2016, el Servei de Programació va sol·licitar, via correu electrònic als municipis
amb qui Diputació de Barcelona té convenis per la línia de préstecs-pont, Viure al
Poble i Viure al poble més, la previsió de sol·licitud de préstecs pendents de rebre. Per
aquest motiu, l’import que consti a la renúncia municipal del resta de la línia no
disposada, pot no coincidir amb l’import de partida incorporada al pressupost de 2016.
En les condicions del Pla de Suport s’estableix que serà la Junta de Govern l’òrgan
competent per resoldre l’atorgament d’un import màxim com a línia de préstec-pont per
a cada ens locals que compleixi els requisits establerts i, per tant, serà aquest mateix
òrgan qui resoldrà les peticions de renúncia.
Vist l’acord quart, apartat 1.4. en relació amb l’apartat 2on. del Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d'abril de 2016,
sobre el nomenament de les presidències delegades d’àrees, de comissions
informatives i de seguiment, de diputades i diputats delegats, diputades i diputats
adjunts i delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016), l’òrgan competent per formular la present
proposta serà el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de
la Informació.
En conseqüència, en virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès de disposar
de l’import de 11.400,56 euros de la línia de préstecs-pont, comunicada mitjançant
certificat de la Secretària municipal de data 23 de maig de 2016 amb registre d’entrada
de 26 de maig de 2016 número 1600031440.
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’ajuntament d’Avinyonet del
Penedès”.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
14.- Dictamen pel qual es proposa l’atorgament, per delegació de la Presidència,
de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, per
promoure l’ocupació a la indústria local.- 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.
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Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 10 de març
de 2016, va aprovar la convocatòria 2016-2017 i condicions de regulació per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local per promoure l’ocupació a la indústria local
(ref. reg. AJG 85/16).

2.

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 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), es va publicar en data 24 de març de 2016 un extracte
de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació
302627.

3.

D’acord amb l’apartat 9 del règim regulador d’aquesta convocatòria el període de
presentació de sol·licituds, per part de les entitats locals, va finalitzar el 30 d’abril
de 2016, i el procediment d’atorgament de subvencions és el de concurrència
competitiva, segons l’apartat 11 del mateix règim.

4.

La responsable del procediment d’instrucció és la Gerència de Serveis de
Promoció Econòmica i Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
de la Diputació de Barcelona.

5.

En el marc de la present convocatòria s’han presentat 14 sol·licituds de subvenció,
dins de termini. La presentació d’aquestes sol·licituds s’ha realitzat a través de les
oficines de Registre de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’establert a l’article
9 de la convocatòria i condicions de regulació.

6.

Totes les sol·licituds presentades han estat revisades per part de la unitat
prestadora i, en la mesura que s’ha determinat l’existència d’errors esmenables,
s’ha requerit als ens destinataris per tal de procedir a la seva correcció.

7.

Totes les entitats requerides han presentat la documentació esmenada d’acord
amb l’establert a la convocatòria i condicions de regulació.

8.

D’acord amb l’apartat 14 de les condicions reguladores i després d’analitzar les
esmenes presentades, el centre gestor ha eliminat les despeses considerades
com a no elegibles i ha reduït aquelles partides que, a criteri tècnic, s’han
considerat desproporcionades, tal i com es detalla a l’informe d’instrucció elaborat
per aquest centre gestor.
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9.

Una vegada efectuada l’esmentada revisió, el centre gestor ha valorat les 14
sol·licituds als efectes de determinar la seva estimació o desestimació i ha aplicat
íntegrament i exclusivament els criteris que consten a les condicions de regulació i
convocatòria, vetllant en tot cas per l’aplicació de criteris objectius en la concessió
de les subvencions.

10. Tal com es disposa a l’article 12 de les condicions de regulació, s’ha utilitzat un
sistema de puntuació sobre base 100 que assigna a cada criteri de valoració una
puntuació màxima indicativa de la seva rellevància en funció de les finalitats
definides.
11. Un cop valorades totes les sol·licituds s’ha distribuït la quantia màxima de crèdit
disponible per aquesta convocatòria segons l’ordre de puntuació obtinguda fins a
esgotar la consignació pressupostària.
12. La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació ha elaborat i fa
custòdia del corresponent informe d’instrucció, que conté l’explicació de la forma
com s’han ponderat els criteris de valoració de les bases reguladores i
convocatòria, i d’aquells aspectes rellevants relatius a la instrucció, així com les
fitxes valoratives on consta la motivació de les puntuacions atorgades.
13. Als efectes d’examinar i valorar l’informe d’instrucció, l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local s’ha reunit formalment a través d’un òrgan col·legiat d’acord amb
el previst a les normes reguladores d’aquesta convocatòria.
14. En el termini previst, s’ha pogut constituir vàlidament aquest òrgan en comptar
amb el President i la Secretària, i comptar amb el quòrum establert.
15. L’òrgan col·legiat ha examinat els següents apartats de l’informe d’instrucció:
- Antecedents: número de sol·licituds presentades i quanties sol·licitades.
- Explicació del procediment de revisió de sol·licituds i requeriments d’esmenes,
segons les següents actuacions:
Comprovació de l’adequació de la documentació lliurada i del seu
contingut, tècnic i econòmic, a la convocatòria i condicions de regulació.
Formulació dels requeriments d’esmena de les deficiències identificades.
- Explicació de l’anàlisi d’esmenes i ajustament pressupostari, segons les
següents actuacions:
Revisió de les esmenes presentades.
Reajustament pressupostari segons l’apartat 14 de la convocatòria i
condicions de regulació.
- Explicació del procediment de valoració de sol·licituds tenint en compte que:
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Les sol·licituds presentades s’han valorat aplicant íntegra i exclusivament
els criteris objectius de valoració que consten a l’apartat 12 de la
convocatòria i condicions de regulació.
La valoració s’ha dut a terme sobre un màxim de 100 punts i, en tot cas,
segons la distribució especificada a les mateixes condicions de regulació,
indicativa de la rellevància de cada criteri en funció de les finalitats
definides.
El sistema de transformació de la puntuació obtinguda per una sol·licitud
en l’import de la subvenció atorgat, ha estat:
a) Escala per determinar l’import concedit segons la puntuació
obtinguda.
b) Distribució segons l’ordre de la puntuació obtinguda fins a exhaurir
l’import disponible.
- Explicació del resultat del procés de valoració i de la proposta d’atorgament de
les subvencions.
Una vegada examinat, s’ha procedit a la validació de l’informe, de la qual cosa s’ha
deixat constància a l’acta de la reunió.
Fonaments de dret
1. 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).
2. 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 publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13 de 15 de gener de 2009 (en
endavant, l’Ordenança).
3. L’article 12 d’aquesta Ordenança s’estableix que la concurrència competitiva és la
forma ordinària d’atorgament de subvencions, d’acord amb el que es preveu a
l’article 22 de l’LGS. Per altra banda, el mateix article 12, en concordança amb
l’article 14.3 de l’Ordenança, estableix que conjunta o prèviament a la convocatòria
del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents bases
reguladores.
4. D’acord amb l’article 54.1.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les
subvencions s’atorguen en exercici de potestats discrecionals; ja que les sol·licituds
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s’examinen per un òrgan col·legiat, que haurà de valorar els projectes tenint en
compte els criteris d’adjudicació establerts.
5. 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 (BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer. APROVAR, per ordre de valoració, l’atorgament de les següents subvencions
que s’han de destinar a finançar els projectes presentats i que s’executaran en el
període comprés entre el 10 de març de 2016 i el 31 d’agost de 2017, en el marc de la
convocatòria 2016-2017 de subvencions en règim de concurrència competitiva de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per
promoure l’ocupació a la indústria local.
Ens sol·licitant
Ajuntament
de
Manresa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament
de
Sabadell
Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda
Ajuntament
de
Terrassa
Ajuntament de Vic
Ajuntament
de
Vilafranca
del
Penedès
Consell Comarcal del
Baix Llobregat
Consell Comarcal del
Vallès Oriental
Consorci per a la
promoció
dels
municipis del Moianès
Mancomunitat
Intermunicipal de la
Conca d’Òdena
Agència
de
Desenvolupament del
Berguedà

CIF

Import de
subvenció
atorgat

Cost total
reajustat

Núm. operació
comptable

P0811200E

245.000,00 €

327.000,00 €

1603003295/1

P0812000H

192.750,00 €

257.000,00 €

1603003295/2

P0818600I

162.075,00 €

216.100,00 €

1603003295/3

P0826000B

130.560,45 €

174.080,60 €

1603003295/4

P0827900B

135.000,00 €

180.000,00 €

1603003295/5

P0829900J

217.806,75 €

290.409,00 €

1603003295/6

P0830600C

144.386,60 €

221.760,00 €

1603003295/7

P5800011H

258.650,00 €

347.000,00 €

1603003295/8

P5800010J

241.842,11 €

322.456,14 €

1603003295/9

Q5856406C

80.629,35 €

113.164,00 €

1603003295/10

P0800095B

81.225,72 €

114.001,02 €

1603003295/11

P5826801B

110.074,02 €

146.765,36 €

1603003295/12
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Segon.- DESESTIMAR, per manca de disponibilitat de crèdit, les sol·licituds
presentades que han obtingut inferior valoració, en el marc de la convocatòria 20162017 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per
promoure l’ocupació a la indústria local:
Ens sol·licitant
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

CIF
P0812300B
P0830800I

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 2.000.000,00 € (dos milions
d’euros), del pressupost de despeses 2016, amb càrrec a les aplicacions següents:
Aplicacions pressupostàries
G/30101/24100/46200
G/30101/24100/46300
G/30101/24100/46500
G/30101/24100/46700

Imports
1.227.578,80 €
81.225,72 €
500.492,11 €
190.703,37 €

Quart.- COMUNICAR l’anunci de concessió de les subvencions atorgades a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions”.
La presidenta, senyora Conesa, dóna la paraula al diputat senyor Duran( CUP-Poble
Actiu), qui diu: Des de CUP-Poble Actiu voldríem una valoració política per part del
Govern, d’aquests catorze projectes que han presentat diferents ajuntaments i consells
comarcals; una valoració global, si és possible.
Respon el vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local senyor Castells (CiU), qui diu: Si li sembla, a la propera Comissió
Informativa li farem més extensivament. Però dir-li que estem molt satisfets i li puc
parlar del projecte, que tinc les dades que m’han passat avui, de la nostra comarca, la
comarca de l’Anoia. Hi ha hagut una inserció entre el 70 % i el 80% en un projecte fet
tot per dones majors de quaranta-cinc anys en el sector del tèxtil. I ara, en aquest nou
sector que farem, del metall, presagia que les coses aniran pel mateix camí. Per tant,
crec que hem encertat el format i, per tant, la valoració política és que volem continuar
sent industrialistes, apostar per l’ocupació industrial com a eina de servei a la
generació i a la creació de riquesa i ocupació i, per tant, estem molt satisfets de com
està anant. Però, si li sembla bé, li passem les dades en la propera Comissió.
Gerència de Serveis de Turisme
15.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència,
de la convocatòria per a l’any 2016, i la normativa que la regula, dels premis
relatius als concursos organitzats per la Gerència de Serveis de Turisme de la
Diputació de Barcelona, a través dels seus perfils a les Xarxes socials.- 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
71

Àrea de Presidència
Secretaria General

vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon 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 la demarcació de Barcelona i
està interessada en convocar premis amb l'objectiu de desenvolupar activitats dirigides
al coneixement i descobriment de les comarques de Barcelona.
La Diputació de Barcelona, per mitjà de la Gerència de Serveis de Turisme, vol fixar
els criteris a adoptar per tal d’establir les condicions i els requisits que s’han de
respectar en el marc dels premis relatius als concursos que organitzi durant l’any 2016
a través des seus perfils a les xarxes socials.
Aquests premis permetran fer una difusió de la informació turística vinculada a la
demarcació de Barcelona, per una banda, disposant de dades relatives al grau de
coneixement turístic de les comarques de Barcelona i per una altra, a través d’una
difusió d’imatges i continguts textuals a Internet vinculats als temes dels concursos
organitzats. Així mateix, tendiran a afavorir la promoció de la demarcació de Barcelona
a través de trobades i activitats on i off line que seran compartides al web i a les xarxes
socials i generar-ne la seva promoció.
En compliment d’allò que disposa la norma 13.3 de l’Ordenança general que regula
l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en
depenen, així com l’article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment comú, i l’article 124.2 del Decret
179/95, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals.
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 3.3.b) 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 la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, incloses la dels organismes públics de la diputació de Barcelona, així
com l’aprovació de la convocatòria de premis.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria per a l’any 2016, i la normativa que la regula, dels
Premis relatius als concursos organitzats per la Gerència de Serveis de Turisme de la
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Diputació de Barcelona, que tenen com a objectiu la promoció turística de la
demarcació de Barcelona, a través dels seus perfils a les Xarxes Socials, el text
íntegre de les quals és el següent:
“Convocatòria específica per a 2016 dels premis relatius als concursos organitzats
per la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona que tenen com a
objectiu la promoció turística de la demarcació de Barcelona, a través dels seus
perfils a les Xarxes Socials.
I.- CONDICIONS GENERALS COMUNS A TOTS ELS PREMIS
Primer. Objecte i àmbit.
La Diputació de Barcelona, per mitjà de la Gerència de Serveis de Turisme vol fixar els
criteris a adoptar per tal d’establir les condicions i els requisits que han de regir els premis
relatius als concursos que organitzi durant el 2016 a través des seus perfils a les xarxes
socials. Aquests premis tendiran a afavorir la promoció de la demarcació de Barcelona. Es
preveuen activitats que permetran fer una difusió de la informació turística vinculada a la
demarcació de Barcelona, per una banda, disposant de dades relatives al grau de
coneixement turístic, i per una altra, a través de la generació i difusió d’imatges.
Segon. Organització i modalitats de participació.
Organització i publicació
Els premis relatius als concursos estaran organitzats per la Gerència de Serveis de Turisme
de la Diputació de Barcelona (en endavant Gerència). Les convocatòries es publicaran al
web www.barcelonaesmoltmes.cat.
Modalitats de participació
• Premis relatius al concurs a Facebook que versaran sobre la promoció de les comarques
de Barcelona i el grau de coneixement turístic. Es convida els participants a respondre
preguntes sobre el seu coneixement turístic de les comarques de Barcelona:
a. Per a la campanya de promoció del butlletí digital de turisme “Què pots fer?”
b. Per a la promoció de continguts vinculats amb les àrees de pícnic
• Premis relatius al concurs a Instagram en el marc de les Trobades de seguidors del perfil
@BCNmoltmes.
La Gerència de Serveis de Turisme convida els participants a les trobades que organitza
el seu perfil @BCNmoltmes a diferents destinacions turístiques a fer fotografies de
l’itinerari establert per a cada trobada i publicar-les a Instagram amb l’etiqueta establerta
per a cada trobada.
• Premis relatius als concursos setmanals a Instagram
La Gerència de Serveis de Turisme convida els seguidors del seu perfil a Instagram
@bcnmoltmes a realitzar fotografies i recomanar diferents indrets i destinacions de les
comarques de Barcelona. Les fotografies podran incorporar comentaris, títols o
explicacions, però aquest no serà un criteri de valoració.
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Tercer. Requisits de participació
Podran participar les persones físiques majors d’edat de qualsevol nacionalitat, amb perfil
personal a les xarxes socials, d’acord amb els requisits específics per a cada modalitat..
Quart.-. Procediment d’acceptació.
Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb la Gerència per acceptar el Premi en
el termini màxim de 6 dies a comptar a partir de la comunicació del premi en el seu perfil
privat a les xarxes socials i lliurar-li les dades necessàries en cada cas.
En cas d’impossibilitat manifesta per contactar amb els guanyadors en el termini dels 6 dies
especificats, la Gerència quedarà eximida de qualsevol obligació i podrà escollir un altre
guanyador.
Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran anunciats a les xarxes
socials i al web.
Cinquè. Lliurament dels premis
Un cop anunciats els noms dels premiats a les xarxes socials i al seu web, la Gerència de
Serveis de Turisme es posarà en contacte amb els premiats per organitzar el lliurament dels
premis. El premi es lliurarà una vegada el veredicte del Jurat s’elevi al president delegat de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per a la seva aprovació
Sisè. Opcions d’exclusió
La Gerència de Serveis de Turisme es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que
consideri que no compleix les condicions de participació o que faci un mal ús o abús.
La Gerència de Serveis de Turisme es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no
tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitatiu, l’intent de registre de
més d’un perfil d’usuari per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació
d’identitat. Així mateix, la Gerència de Serveis de Turisme es reserva el dret de posar
qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l’empresa responsable de les
plataformes Instagram i Facebook, perquè adoptin les mesures que corresponguin.
Igualment, la Gerència de Serveis de Turisme es reserva el dret d’emprendre qualsevol
acció legal que pugui correspondre.
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones.
Setè. Protecció de dades personals.
Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al fitxer de
Promoció i difusió de la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per gestionar els
esmentats premis, per contactar amb els guanyadors, per a la tramesa d’informació,
publicitat, publicacions digitals, i d’altra informació relacionada amb la Gerència de Serveis
de Turisme en relació als esmentats premis.
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la
seva informació personal.
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El titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho
per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, al Registre General de la
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona.
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social.
Les xarxes socials Facebook e Instagram estan exemptes de tota responsabilitat en relació
amb la promoció i la participació dels usuaris en aquests premis. Aquestes xarxes no
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquesta promoció ni hi són associades.
Novè. Limitació de responsabilitat.
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
Desè. Propietat intel·lectual.
Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i Instagram s’atorga
una llicència d’ús limitat (tal i com marquen les normes d’Instagram). Un cop acceptin el
premi, els guanyadors cediran a la Diputació de Barcelona els drets a utilitzar-les (no per
usos comercials) i a publicar-les en els seus canals informatius digitals i analògics. En
qualsevol cas, sempre es mencionarà l’autor de la fotografia.
Onzè. Altres normes
La simple participació en aquests premis implica l’acceptació d’aquesta normativa en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada dels presents premis, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta
amb ell.
II.- Condicions específiques per a participar als premis relatius als concursos de
publicacions en Facebook per a la campanya de promoció del butlletí digital de
turisme “Què pots fer ?” durant l’any 2016
A més de complir els requisits generals de participació, els usuaris han de:
a. Seguir el canal de la xarxa social Facebook:
https://www.facebook.com/BarcelonaEsMoltMes
b. Respondre correctament les preguntes.
c. Els participants han de tenir el perfil de Facebook amb les condicions de privacitat
adequades perquè el jurat pugui fer la valoració.
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d. Els usuaris només poden participar una vegada per concurs
La participació en els premis implica també l’acceptació de les condicions de Facebook, que
poden consultar-se a https://www.facebook.com/policies.
Calendari
El primer concurs comença el 18 de juliol a les 8.00 hores i finalitza el 31 de juliol a les 23:59
hores.
El segon concurs comença el 5 de setembre a les 8.00 hores i finalitza el 3 d’octubre a les
23:59 hores.
El tercer concurs comença el 19 de setembre a les 8.00 hores i finalitza el 30 de setembre a
les 23:59
Jurat i elements de valoració.
1. Jurat
El Jurat estarà composat per la cap de l’Oficina de Promoció Turística, la responsable de
Comunicació Turística i un tècnic de l’Oficina de Promoció Turística.
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants amb respostes encertades a través de la
plataforma per a l’atorgament de premis a xarxes socials Easy Promos, plataforma que tria
de forma automàtica el guanyador entre totes les respostes encertades.
El Jurat validarà i aixecarà acta del resultat d’aquest concurs realitzat a través de la
plataforma i publicarà el resultat a través de la xarxes socials.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’elevarà a la Presidència delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, que resoldrà sobre la
concessió de premis amb estricta subjecció al veredicte del Jurat.
La Gerència de Serveis de Turisme i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol
aspecte o eventualitat no prevista en aquesta convocatòria.
2. Elements de valoració
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants amb respostes encertades a través de la
plataforma per a l’atorgament de premis a xarxes socials Easy Promos.
Premis
Per al primer concurs, un cap de setmana romàntic per a 2 persones (1 nit) amb règim
d’allotjament i mitja pensió a una destinació turística de les comarques de Barcelona.
Per al segon concurs, un cap de setmana familiar per a 4 persones (1 nit) amb règim
d’allotjament i mitja pensió a una destinació turística de les comarques de Barcelona.
Per al tercer concurs, un cap de setmana enoturístic per a 2 persones (1 nit) amb règim
d’allotjament i mitja pensió a una destinació turística de les comarques de Barcelona.
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Mecànica del concurs
Un cop finalitzat el període de cada un dels concursos, 2 dies després, es farà el sorteig
dels premis entre les respostes encertades, la Gerència de Serveis de Turisme deixarà un
missatge privat a Facebook al guanyador/a perquè es posi en contacte amb la Gerència.
III.- Condicions específiques per participar als premis relatius als concursos de
publicacions en Facebook per a la promoció de continguts vinculats amb les àrees de
pícnic, durant l’any 2016.
A més de complir els requisits generals de participació, els usuaris han de:
a. Seguir el canal de la xarxa social Facebook:
https://www.facebook.com/BarcelonaEsMoltMes
b. Compartir el post
c. Els participants han de tenir el perfil de Facebook amb les condicions de privacitat
adequades perquè el jurat pugui fer la valoració.
d. Els usuaris només poden participar una vegada per concurs
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions de Facebook, que
poden consultar-se a https://www.facebook.com/policies.
Calendari
El primer concurs comença el 18 de juliol a les 8.00 hores i finalitza el 31 de juliol a les 23:59
hores.
El segon concurs comença el 5 de setembre a les a les 8.00 hores i finalitza el 20 de
setembre a les 23:59 hores.
Jurat i elements de valoració.
1. Jurat
El Jurat estarà composat per la cap de l’Oficina de Promoció Turística, la responsable de
Comunicació Turístic i un tècnic de l’Oficina de Promoció Turística.
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma per a premis a
xarxes socials Easy Promos, plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre
tots els participants.
El Jurat validarà i aixecarà acta del resultat d’aquest concurs realitzat a través de la
plataforma i publicarà el resultat a través de la xarxes socials.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’elevarà a la Presidència delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, que resoldrà sobre la
concessió de premis amb estricta subjecció al veredicte del Jurat.
La Gerència de Serveis de Turisme i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol
aspecte o eventualitat no prevista en aquesta convocatòria.
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2. Elements de valoració
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma per a concursos
a xarxes socials Easy Promos.
Premis
Per a cadascun dels concursos, una cistella de pícnic valorada en 100 €.
Mecànica del concurs
Un cop finalitzat el període de concurs, 2 dies després, es farà el sorteig dels premis, la
Gerència de Serveis de Turisme deixarà un missatge privat a Facebook al guanyador/a
perquè es posi en contacte amb la Gerència.
IV.- Condicions específiques per participar als premis relatius als concursos a
Instagram en el marc de les Trobades de seguidors del perfil @BCNmoltmes durant
l’any 2016.
A més de complir els requisits generals de participació, els usuaris han de:
a. Seguir el canal de la xarxa social d’Instagram: https://www.instagram/bcnmoltmes
b. Fer la inscripció anticipada a la trobada a través del web
www.barcelonaesmoltmes.cat.
c. Compartir imatges de la destinació turística on es realitza la trobada, d’acord amb
l’itinerari proposat.
d. Els participants han de tenir el perfil d’Instagram en obert (no privat) perquè el Jurat i
la resta d’usuaris pugui veure les imatges.
e. Els participants han de ser els autors materials de la fotografia concursant, que ha de
ser original, i, en cas que hi apareguin persones, hauran de comptar amb el seu
consentiment. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el
consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar
l’autoria.
f. Els usuaris poden participar amb tantes imatges com vulguin.
g. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar publicada i etiquetada correctament
amb el hashtag #bcnmoltmes.
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que
poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms/.
Calendari
Trobada a Malgrat de Mar, el 17 de juliol de 2016. El concurs començarà el dia 17 de juliol a
les 8.30 hores i finalitzarà el dia 20 de juliol a les 23:59 hores.
Trobada a Vilafranca del Penedès, el 18 de setembre de 2016. El concurs començarà el dia
18 de setembre a les 8.30 hores i finalitzarà el dia 21 de setembre a les 23:59 hores.
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Trobada a Torrelavit, el 30 d’octubre de 2016. El concurs començarà el dia 30 d’octubre a
les 8.30 hores i finalitzarà el 3 de novembre a les 23.59 hores.
Jurat i elements de valoració.
1. Jurat
El Jurat estarà composat per la cap de l’Oficina de Promoció Turística, la responsable de
Comunicació Turística, un tècnic de l’Oficina de Promoció Turística, un responsable tècnic
de l’Ajuntament on es realitza la Trobada i un membre del perfil @DescobreixCatalunya.
El Jurat validarà i aixecarà acta del resultat d’aquest concurs i publicarà el resultat a través
de la xarxes socials.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’elevarà a la Presidència delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, que resoldrà sobre la
concessió dels premis amb estricta subjecció al veredicte del Jurat.
La Gerència de Serveis de Turisme i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol
aspecte o eventualitat no prevista en aquestes bases.
2. Elements de valoració
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge.
Premis
El premi per a cada un dels concursos consisteix en una estada de cap de setmana (1 nit)
en règim de mitja pensió en una destinació turística de les comarques de Barcelona.
V.- Condicions específiques per participar als premis relatius als concursos setmanal
a Instagram durant l’any 2016
A més de complir els requisits generals de participació, els usuaris han de:
a. Seguir el canal de la xarxa social d’Instagram: https://www.instagram/bcnmoltmes
b. Compartir imatges d’indrets i destinacions de les comarques de Barcelona amb
l’etiqueta #recomanabcnmoltmes.
c. Els participants han de tenir el perfil d’Instagram en obert (no privat) perquè el Jurat i la
resta d’usuaris pugui veure les imatges.
d. Els participants han de ser els autors materials de la fotografia concursant, que ha de
ser original, i, en cas que hi apareguin persones, hauran de comptar amb el seu
consentiment. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el
consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar
l’autoria.
e. Els usuaris poden participar amb tantes les imatges com vulguin.
f. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb
l’etiqueta #bcnmoltmes.
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La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que
poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms/.
Calendari
El concurs és setmanal, començarà, a partir de l’aprovació de la present convocatòria, cada
dijous a les 8:00 i finalitza el dimarts de la setmana següent a les 23:59 hores. El Jurat del
concurs selecciona cada dimecres la imatge guanyadora.
Jurat i elements de valoració.
1. Jurat
El Jurat estarà composat per la cap de l’Oficina de Promoció Turística, la responsable de
Comunicació Turística i un tècnic de l’Oficina de Promoció Turística.
El Jurat aixecarà acta del resultat d’aquest concurs i publicarà el resultat a través de la
xarxes socials. El resultat s’elevarà a la Presidència delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, que resoldrà sobre la
concessió dels premis amb estricta subjecció al veredicte del Jurat
La Gerència de Serveis de Turisme i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol
aspecte o eventualitat no prevista en aquesta normativa.
2. Elements de valoració
En el concurs setmanal, el Jurat valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el
significat de la imatge.
Premis
El premi setmanal consisteix en: publicació de la imatge al butlletí digital “Que pots fer?” i a
la web www.barcelonaesmoltmes.cat.
Mecànica del concurs
Cada dimecres, a partir de l’aprovació de la present convocatòria, se seleccionarà la imatge
guanyadora del concurs setmanal i el mateix dia la Gerència de Serveis de Turisme deixarà
un missatge a la fotografia guanyadora perquè el seu autor es posi en contacte amb la
Gerència.”

Segon.- Retenir un crèdit d’import estimatiu màxim de tres mil euros (3.000,- €) per fer
front als premis relatius als concursos organitzats per la Gerència de Serveis de
Turisme a través dels seus perfils a les Xarxes Socials, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/30200/43200/48100 del pressupost de despeses de 2016.
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la convocatòria per
a l’any 2016, i la normativa que la regula, dels Concursos organitzats per la Gerència
de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, que tenen com a objectiu la
promoció turística de la demarcació de Barcelona, a través dels seus perfils a les
Xarxes Socials, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i a la seu electrònica”.
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
16.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, el
conveni de col·laboració a formalitzar entre el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esports, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació
del Gran Teatre del Liceu per a la creació de la Comissió Interadministrativa de
l’esdeveniment d’excepcional interès públic “20 Aniversari de la reobertura del
Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació de la Societat
d’Accionistes”.- 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 Parlon i Gil, del grup PSCCP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“El present conveni té per objecte la creació de la Comissió Interadministrativa de
l’esdeveniment d’excepcional interès públic “20 Aniversari de la reobertura del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació de la Societat
d’Accionistes”, en compliment del previst a la disposició addicional quinquagèsima de
la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016,
en relació amb el que disposa l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.
En concret, serà l’òrgan encarregat de desenvolupament i concreció en plans i
programes de les activitats de suport a la celebració de l’esdeveniment d’excepcional
interès públic “20 Aniversari de l’obertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el
Bicentenari de la creació de la Societat d’Accionistes”, així com de la certificació de
l’adequació de les despeses realitzades als objectius i plans de l’esmentat programa.
La creació de l’òrgan interadministratiu de referència no implica l’adopció d’obligacions
especifiques materials directes més enllà de la participació a l’estructura institucional
establerta per imperatiu legal d’acord amb la normativa esmentada. En aquest sentit,
els compromisos que conformen l’objecte de la present proposta són de caràcter
genèric i susceptibles de ser desplegats posteriorment mitjançant instruments
específics, raó per la qual es considera que, pel seu contingut, l’acte proposat entra
dins de la categoria dels protocols generals o convenis marc.
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya en relació al règim jurídic,
forma i contingut, del procediment dels convenis de col·laboració.
Vist l’apartat 2.3 del Protocol de designació i actuació dels representants de la
Diputació de Barcelona en relació als ens participats, aprovat per acord núm. 730/14
de la Junta de Govern a la seva sessió de 18 de desembre de 2014.
Vistos els apartats 3.4.i.1) i 3.4.f) 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 en el BOPB de 22 d’abril de 2016), que atorguen a la Junta de Govern
l’exercici de les competències per a l’aprovació de convenis marc o protocols generals,
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per delegació de la Presidència, i per a la designació de representants, per delegació
del Ple, respectivament.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la
Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la creació de la Comissió Interadministrativa
de l’esdeveniment d'excepcional interès públic “20 Aniversari de la reobertura del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona i el Bicentenari de la creació de la Societat
d’Accionistes”, segons el text proposat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, que
es transcriu a continuació:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA, EL
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Y LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERADMINISTRATIVA DEL
ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO “20 ANIVERSARIO DE LA
REAPERTURA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO DE BARCELONA Y EL
BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA SOCIETAT D’ACCIONISTES”.
En Barcelona a …...
REUNIDOS
De una parte, Don Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministro de Educación, Cultura y
Deporte, en virtud del Real Decreto 535/2015, de 25 de junio, en representación del citado
Departamento y en ejercicio de las competencias que le confiere la disposición adicional
decimotercera, en relación con el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
De otra parte, Doña Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones
Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2º.a) de la Orden HAP/1335/2012,
de 14 de junio, ejercitando por delegación la competencia del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas prevista en la disposición adicional decimotercera de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de Abril.
De otra parte, Don Santi Vila i Vicente, Consejero de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, en representación de la Administración de la Generalitat de Catalunya, en virtud
de las facultades que le confiere el artículo 12.k) de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de
organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de
Catalunya.
De otra parte, Doña Mercè Conesa i Pagès, Presidenta de la Diputación de Barcelona,
cargo que ostenta en virtud de acuerdo plenario de fecha 15 de julio de 2015, en
representación de la citada entidad; asistida por la Secretaria General, Sra. Petra Mahillo
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García, en virtud de las facultades reservadas por el Decreto núm. 10481/15 de la
Presidencia de la Corporación, de 13 de noviembre de 2015.
De otra parte, Doña Ada Colau i Ballano, Alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona,
asistida en este acto por el Secretario General de la Corporación, Sr. Jordi Cases i Pallarès,
en virtud de lo dispuesto en el art. 92. Bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
De otra parte, Don Joaquim Molins i Amat, en su condición de Presidente del Patronato y
de la Comisión Ejecutiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, con CIF G-60754223, y
domicilio en La Rambla 51-59, 08002 Barcelona, en nombre y representación de la misma,
constituida el 5 de septiembre de 1994 ante el notario de Barcelona, Don Robert Follia i
Camps, con número de protocolo XXX e inscrita en el Registro de Fundaciones de la
Generalitat de Catalunya con el número XXX.
Y de otra parte, Don Roger Guasch Soler, en su condición de Director General de la
Fundació del Gran Teatre del Liceu, con CIF G-60754223, y domicilio en La Rambla 51-59,
08002 Barcelona, en nombre y representación de la misma, constituida el 5 de septiembre
de 1994 ante el notario de Barcelona, Don Robert Follia i Camps, con número de protocolo
XXX e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con el número
XXX.
Reconociéndose recíprocamente capacidad jurídica suficiente, suscriben el presente
Convenio de Colaboración, y a tal efecto
EXPONEN
I.

Que el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, señala que la
ley que apruebe los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés
público regulará la creación de un consorcio o la designación de un órgano
administrativo que se encargue de la ejecución del programa y que certifique la
adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del mismo, en el que
necesariamente estarán representadas las Administraciones Públicas interesadas en el
acontecimiento y, en todo caso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
siendo necesario el voto favorable de la representación de dicho Ministerio para la
emisión de las citadas certificaciones.

II.

Que la disposición adicional quincuagésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, otorga a la celebración del “20
aniversario de la reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de
la creación de la Societat d’Accionistes”, la consideración de acontecimiento de
excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre.

III.

Que el apartado tres de dicha disposición adicional señala que la “certificación de la
adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará
de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002”, añadiendo en el apartado
cuatro de aquella que “el desarrollo y concreción en planes y programas de actividades
específicas se realizarán por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en
la citada Ley 49/2002”.
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IV. Que el apartado cinco de la mencionada disposición adicional, a su vez, dispone que
“los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo
27.3 de la citada Ley 49/2002”.
V.

Que, finalmente, el apartado dos de la citada disposición adicional establece que “la
duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de julio de
2016 hasta el 30 de junio de 2019”.

Por lo expuesto, las partes suscriben el presente convenio de colaboración, que se regirá
por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto la creación de la Comisión Interadministrativa del
acontecimiento de excepcional interés público “20 aniversario de la reapertura del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la Societat d’Accionistes”,
en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional quincuagésima de la Ley 48/2015,
de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en relación con
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
En particular, será el órgano encargado del desarrollo y concreción en planes y programas
de las actividades de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés
público “20 aniversario de la reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el
bicentenario de la creación de la Societat d’Accionistes”, así como de la certificación de la
adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del citado programa.
Para la emisión de dichas certificaciones será necesario el voto favorable del representante
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según el artículo 27.2.b) in fine de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Segunda.- Entidad encargada de la ejecución material del programa.
No obstante lo señalado en la cláusula anterior, la Fundación del Gran Teatre del Liceu se
encargará de la realización material de los actos y actividades que se deriven de la
ejecución del programa para la conmemoración del acontecimiento de excepcional interés
público “20 aniversario de la reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el
bicentenario de la creación de la Societat d’Accionistes”, y será la receptora de las
donaciones.
Tercera. Financiación.
La financiación de la programación oficial del acontecimiento corresponderá íntegramente a
la Fundación del Gran Teatre del Liceu, quien los sufragará con cargo a sus presupuestos,
así como, en su caso, con aportaciones, subvenciones, donaciones o con ingresos de
carácter privado, asumiendo la condición de destinataria y administradora de las donaciones
que se realicen para la ejecución del programa de apoyo al acontecimiento.
La Fundación del Gran Teatre del Liceu será la encargada de ordenar y captar cuantos
recursos económicos sean precisos para la financiación de las actividades y programas
propios del acontecimiento y, en su caso, para el apoyo de los calificados como de interés
para el mismo.
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Los recursos económicos se aplicarán exclusivamente a la realización de los planes y
programas aprobados por la Comisión Interadministrativa, cuya ejecución será llevada a
cabo por la Fundación del Gran Teatre del Liceu. Esta asumirá las eventuales pérdidas que
en el programa de apoyo al acontecimiento se pudieran producir, no correspondiendo
obligación económica alguna a la Administración General del Estado.
Cuarta.- Composición de la Comisión Interadministrativa.
Formarán parte de la Comisión Interadministrativa:
a. El Presidente de la Comisión, que será el Presidente de la Fundación del Gran Teatre
del Liceu.
b. Dos vocales en representación de la Administración General del Estado: uno en
representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, nombrado por la
Subsecretaria de este Departamento y el segundo en representación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, nombrado por el Ministro.
c. Un vocal en representación de la Generalitat de Catalunya.
d. Un vocal en representación de la Diputación de Barcelona.
e. Un vocal en representación del Ayuntamiento de Barcelona.
f. Tres vocales en representación de la Fundación del Gran Teatre del Liceu, designados
por la Comisión Ejecutiva de la Fundación.
El Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, que será nombrado por el Presidente de
la Fundación del Gran Teatro del Liceu, el órgano competente para designar a los vocales
también podrá designar a sus suplentes para casos de vacante, ausencia, enfermedad o
cualquier otra causa justificada.
Podrá asistir a las reuniones de la Comisión cualquier persona que el Presidente estime
oportuno en función del orden del día a tratar. Dichos asistentes tendrán voz, pero no voto.
Los miembros de la Comisión Interadministrativa actúan por razón del cargo originario, no
pudiendo percibir remuneración alguna en concepto de dietas por asistencia a las reuniones
de la Comisión.
El régimen de adopción de acuerdos de la Comisión Interadministrativa será por mayoría
simple de los miembros asistentes, si bien, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de
calidad. Para la emisión de las certificaciones a que hace referencia el artículo 27.2.b) de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, se requerirá el voto favorable del representante del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Quinta.- Régimen jurídico.
El funcionamiento de la Comisión Interadministrativa se regirá por el presente convenio y
por las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de aplicación.
La aplicación de los beneficios fiscales se regirá, en particular, por la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, y por el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por Real Decreto
1270/2003, de 10 de octubre.
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En todo aquello que no esté previsto en el presente convenio, el funcionamiento de la
Comisión Interadministrativa se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y, en particular, por la normativa aplicable a los
órganos colegiados compuestos por representaciones de distintas administraciones.
Todas las referencias que figuran en este convenio a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y
a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, se entenderán realizadas a los artículos correspondientes de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a partir de su
entrada en vigor.
Sexta.- Funciones de la Comisión Interadministrativa.
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a. La aprobación de los planes y programas de actividades específicas que pueden dar
lugar a la aplicación de los beneficios fiscales previstos en la disposición adicional
quincuagésima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre.
b. La aprobación del logotipo del acontecimiento de excepcional interés público “20
aniversario de la reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de
la creación de la Societat d’Accionistes” y su manual de uso para el empleo, con finalidad
publicitaria, de los signos distintivos, denominativos, gráficos, etc. que identifiquen al
acontecimiento.
c. Acordar el manual de procedimientos de la Comisión Interadministrativa.
d. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del
programa de apoyo, según lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre.
e. Acordar su propia disolución, que deberá ser aprobada por unanimidad y requerirá la
ratificación formal de todas las entidades que la integran.
Séptima.- Procedimiento de emisión de certificaciones.
1. Para la obtención de las certificaciones a las que hace referencia el artículo 27.2 b) de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, los interesados deberán presentar una solicitud dirigida
a la Comisión Interadministrativa, en los modelos de solicitud normalizados que se
facilitarán.
2. La solicitud podrá presentarse en la forma y lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como por medios electrónicos, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en la sede electrónica de la
Fundación del Gran Teatre del Liceu en la siguiente dirección: https://liceubarcelona.cat .
3. El plazo para la presentación de las solicitudes concluirá el 15 de julio de 2019.
4. La solicitud de certificación será examinada por la Comisión Interadministrativa, que, en
su caso, acordará su emisión, siendo necesario para su estimación el voto favorable del
representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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5. El plazo máximo en que deben notificarse las certificaciones por parte de la Comisión
Interadministrativa será de dos meses desde la fecha en que la correspondiente solicitud
haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver.
El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se requiera al interesado que
complete la documentación presentada, por el tiempo que medie entre la notificación del
requerimiento y la presentación de la documentación requerida.
6. Transcurrido el plazo de notificación de las certificaciones sin que el interesado haya
recibido requerimiento o notificación administrativa acerca de su solicitud, se entenderá
cumplido el requisito de la certificación, pudiendo el interesado solicitar de la
Administración Tributaria el reconocimiento previo del beneficio fiscal aportando una
copia sellada de la solicitud.
7. Contra las resoluciones emitidas por la Comisión Interadministrativa podrán interponerse
los correspondientes recursos administrativos.
Octava.- Funciones del Presidente:
El Presidente tendrá las siguientes funciones:
a. Representar legalmente a la Comisión Interadministrativa.
b. Acordar la convocatoria de las sesiones de la Comisión Interadministrativa y fijar el orden
del día.
c. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
d. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados y de las normas legales aplicables
a los actos de la Comisión Interadministrativa.
e. Formular iniciativas y propuestas a la Comisión.
f. Visar las actas de las reuniones y las certificaciones que la Comisión haya de expedir, en
especial aquellas que constituyen su objetivo esencial.
Novena.- Sede.
El domicilio de la Comisión Interadministrativa será el de la Fundació del Teatre del Liceu,
La Rambla 51-59, 08002 Barcelona.
Décima.- Logos.
En las actuaciones realizadas en las que se lleve a cabo publicidad del acontecimiento,
figurarán los logotipos de todas las entidades participantes en la Comisión
Interadministrativa, en igualdad de condiciones.
Decimoprimera.- Vigencia.
El presente convenio de colaboración entrará en vigor el día de su firma y estará vigente
hasta la aprobación por la Comisión Interadministrativa de la propuesta de liquidación de las
actuaciones relacionadas con la celebración del “20 aniversario de la reapertura del Gran
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Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la Societat d’Accionistes”,
que deberá producirse, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2019.
A tal efecto, la Fundación del Gran Teatre del Liceu, una vez finalizadas las actuaciones del
programa “20 aniversario de la reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el
bicentenario de la creación de la Societat d’Accionistes” presentará un informe económico
para su toma en consideración por la Comisión Interadministratvia, que contendrá una
relación completa de los ingresos percibidos, de los gastos ejecutados y de las actuaciones
realizadas, así como una auditoría de cuentas correspondiente al período comprendido
desde la entrada en vigor del presente Convenio de Colaboración hasta la finalización del
programa. Una vez aprobado el informe económico de la Fundación del Gran Teatre del
Liceu, la Comisión Interadministrativa aprobará por unanimidad la propuesta de liquidación,
que será presentada por el Secretario de la Comisión.
Una vez acordadas las operaciones de liquidación, la Comisión Interadministrativa aprobará
por unanimidad, su disolución, que deberá ser ratificada por las entidades que la integran,
siempre que se haya cumplido con todas las obligaciones que le imponen la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre y el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. La Comisión
Interadministrativa se disolverá, en cualquier caso, con anterioridad al 30 de junio de 2020.
Decimosegunda. Jurisdicción Competente.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que puedan surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del
convenio se resolverán entre las partes. En su defecto de acuerdo al respecto, será el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo el competente para conocer de las cuestiones
litigiosas que se presenten.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”

Segon.- DESIGNAR l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Diputat delegat de
Cultura, com a vocal titular representant de la Diputació de Barcelona a la Comissió
Interadministrativa prevista a la clàusula Quarta del conveni, i el Sr. Luis Javier
Viñuales Solé, tècnic assessor de l’àmbit, com a vocal substitut.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Generalitat de Catalunya, a
l’Ajuntament de Barcelona i a la Fundació del Gran Teatre del Liceu”.
Gerència de Serveis d’Educació
17.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la
concessió de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports –Gerència de Serveis d’Educació- a favor d’entitats sense finalitat de
lucre, per a l’any 2016.- 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 Parlon i Gil,
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 10 de març
de 2016 el dictamen de convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de
Barcelona –Gerència de Serveis de Cultura i Gerència de Serveis d’Educació- a favor
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2016.
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 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),
es va publicar en data 31 de març de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i el corresponent atorgat per a
esmenes i subsanacions, es va procedir a la valoració de les sol·licituds presentades.
En aquesta convocatòria s’han rebut 95 sol·licituds, de les quals un cop examinades i
valorades segons els criteris establerts a la clàusula 4, s’ha considerat a subvencionar
48, se n’han desestimat 30 per menor valoració i les 17 restants han estat excloses per
altres motius.
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió d’aquestes subvencions serà
de dos-cents mil euros (200.000,00 €).
De conformitat amb la clàusula 4 de la convocatòria i la 7 de les determinacions
generals comunes, així com amb l’informe tècnic presentat per la Gerència de Serveis
d’Educació que consta a l’expedient, l’òrgan col·legiat competent, d’acord amb la
clàusula 6 de la convocatòria, es va reunir el 21 de juny de 2016 per a la instrucció del
procediment d’atorgament de les subvencions previstes, informà favorablement la
concessió d’aquestes subvencions, segons consta a l’acta que també figura a
l’expedient.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i
14.3 de l’Ordenança General 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 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern
l’exercici de la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de
subvencions en concurrència, en virtut del que disposa l'apartat 3.3.b) de la Refosa
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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 (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions a les entitats que tot seguit es
relacionen, en el marc de la convocatòria núm. 08083/16 per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes
educatius a favor d’entitats sense finalitat de lucre, durant l’any 2016:
Entitat
Casal dels Infants del
Raval
Fund. Priv. Marianao
(Casal Infantil i Juvenil de
Marianao)
ARANI Associació para la
reeducacion
de
adolescentes
Fundació
Manel

Privada

Pare

Fundació
Save
The
Children
Fundació
Privada
d'Inserció
Desenvolupament
Acompanyament
Fundación
TRAB.OR.Centre diari Sant Josep
Associació
Escola
d'Educació
Especial
Xaloc

Nom Projecte

CIF

Entorn Escolar
Projecte
èxit,
acompanyament i suport a
l'èxit escolar
Trencar la cadena de
fracassos aconseguint i
integrant una experiència
d'èxit n l camp d l'Hosteleria
Formació
i
inserció
Sòciolaboral de joves en
exclusió social. Projecte FIL
2016
Il·luminant
el
futur:
Generant oportunitats als
infants
a
través
de
l'educació

XXX

91

16.477,00 €

1

XXX

88

12.100,00 €

2

XXX

82

10.984,00 €

3

XXX

79

8.136,00 €

4

XXX

79

8.136,00 €

5

Pigall: capacitació parental
per la millora de l'exit
escolar
XXX

78

3.750,00 €

6

XXX

77

7.051,00 €

7

XXX

77

7.051,00 €

8

XXX

77

6.000,00 €

9

XXX

76

6.509,00 €

10

XXX

76

6.509,00 €

11

XXX

75

5.966,00 €

12

Llavors de Futur
Projecte de promoció de
l'èxit educatiu i millora de
les competències personals
Prevenció
i
atenció
socioeducativa per infants i
adolescents en situació de
Fundació Soñar Despierto risc en centres oberts
GPS
a
un
futur
millor:orientació per una
formació
i
treball
satisfactoris i socialment
Fem pedagogia
justos en ...
Fundació Privada Servei
Solidari per la Inclusió
Social
Rossinyol Barcelona
Secretariat d'entitats de
Sants, Hostafrancs i la
Bordeta
Espai de Deures
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Entitat
Associació Centre
Can Palet

Nom Projecte

CIF

diari

Canpa jove- Espai jove
Treballant per l'èxit educatiu
de la infància en situació de
Fundació Pere Tarrés
vulnerabilitat
"Agafem el rumb" Projecte
Fundació privada Mans a per l'orientació educativa de
les Mans
joves
Programa IniX:Suport a
l'aprenentatge i a les
FAS Fundació Autònoma competències
Solidària
matemàtiques
Prog retorn al siste educa i
consoli
itine
formatius
adreçats a joves menors 30
ARED Fundació Privada
anys,en situació ...
Associació Gitana de
Dones
Drom
Kotar
Mestipen
Espai Jove
Associació
Punt
de Mentoria social per a l'èxit
Referència
educatiu
en Tàndem_Badalona i
AFEV
Santa Coloma
Espai Social de Fabricació
Associació ANADROMES Anadromes
Fundació privada Bayt-al- Creixem i ens formem al
Thaqafa
Bayt - Programa d'infància
Fundació Privada Els Programa
Connecta
Tres Turons
(Connecta amb la formació)
Sepap escolar ( Suport
escolar i a l'autonomia
ANDI DOWN SABADELL personal)
Associació
Juvenil Més
infants,
més
Esquitx
oportunitats!
Fundació
Privada
La Projecte d'atenciò integral a
Salut Alta
adolescents A 100
Fundació
Privada
Catalana COMTAL
Tria-famílies
Fundació Privada Centre
d'Higiene Mental Les Programa
connecta
Corts
(connecta amb la formació)
Associació Educativa Nou
Quitxalles
Amb seny
RavalFab, Fabricació digital
Associació per a joves per a la inclusió social al
TEB
Raval
Poragama
itinerant
de
suport socioeducatiu pels
infants i joves amb trastorn
Fundació AMPANS
mental sever
"Motivant a estudiar" a nens
en situació de vulnerabilitat
La semilla de trigo
social
Lotus
Blau
Fundació
Privada
Lleure i Deures
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Punts

Import

Posició

XXX

75

5.966,00 €

13

XXX

74

4.746,00 €

14

XXX

74

3.750,00 €

15

XXX

74

4.746,00 €

16

XXX

74

4.746,00 €

17

XXX

74

XXX

73

4.271,00 €

19

XXX

72

3.797,00 €

20

XXX

72

3.797,00 €

21

XXX

72

3.797,00 €

22

XXX

72

3.797,00 €

23

XXX

72

3.797,00 €

24

XXX

72

3.797,00 €

25

XXX

72

3.000,00 €

26

XXX

72

3.797,00 €

27

XXX

72

3.797,00 €

28

XXX

72

3.797,00 €

29

XXX

71

3.322,00 €

30

XXX

71

3.322,00 €

31

XXX

70

2.441,00 €

32

XXX

70

2.441,00 €

33

2.450,00 €
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Entitat

Nom Projecte
HAT TRICK AL CUB:
Multipliquem l'èxit educatiu
Federació d'entitats amb dels
joves
tutelats
i
projectes i pisos assistits extutelats
EDUCAFRIENDS, Suport a
Fundació Firends
persones afectades TEA
Projecte Educatiu d'Infància
Fundació Migra Stadium
i Families "SOM-HI!"
Tallers per a l'èxit escolar a
DRECERA SCCL
escoles i instituts
El roure Acompanyament
de referència
Orienta't
EVO - educació, valors i
Fundació privada Viarany orientació
TRÀNSIT;
treballant
el
Taller d'Art, Cultura i trànsit
de
primària a
Creació
secundària
Activa`t familia i l'èxit
educatiu dels adolescents
en processos educatius i
Fundació Privada Main
socials
Eduquem plegats - un espai
DRUIDA, centre d'esplai
educatiu, esplai inclusiu
FEMAREC, S.C.C.L.
Tots per l'educació
Prevenció
del
fracàs
escolar en nens i joves amb
ADANA,
Fundació TDAH i altres trastorns de
Privada
conducta
Actuacions
educatives
d'èxit al centre obert
Integració
social
de llefià(comunitat
menors
d'aprenentatge)
Motivar i acompanyar als
Associació Esportiva Can infants i adolescents en els
Deu
estudis
Acompanyament
Fundació
privada psicopedagògic de joves
PRESME pro educació i d'origen immigrat amb risc
salut mental
d'abandonament escolar
Associació
Educativa
ITACA
Aprenem jugant

CIF

Punts

Import

Posició

XXX

69

2.034,00 €

34

XXX

69

2.034,00 €

35

XXX

69

2.034,00 €

36

XXX

69

2.034,00 €

37

XXX

69

1.500,00 €

38

XXX

69

2.034,00 €

39

XXX

68

1.627,00 €

40

XXX

67

1.220,00 €

41

XXX
XXX

67
67

1.220,00 €
1.220,00 €

42
43

XXX

66

1.000,00 €

44

XXX

66

1.000,00 €

45

XXX

66

1.000,00 €

46

XXX

65

1.000,00 €

47

XXX

65

1.000,00 €

48

Segon.- Desestimar les següents sol·licituds atesa la menor valoració:
Entitat
Nom Projecte
Associació
Pro
Disminuïts Pares i Mares acompanyats; Pares i
Psíquics del Berguedà
Mares preparats
Orientació i formació per a la
inserció laboral de joves amb
Fundació Privada Talita
discapacitat intel·lectual
ARA Associació de serveis i
formació socioeducativa
Programa Educativa
ASPANIAS Associació pares Programa d'habilitat i competències
persones amb retard mental
parentals
A. de VeIns i Veïnes del barri 3Pe - Programa de parentalitat
de les Escodines de Manresa
positiva a les Escodines
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XXX
XXX

Punts
64
62

XXX
XXX
XXX

60
58
57
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Entitat
Associació
de
Participants Àgora

Nom Projecte
Persones Formació de famílies per l'èxit
educatiu
Ta-Axira:"Un
salt
cap
al
Espai inclusió i formació Casc futur",Formació instru i llingüíst,
Antic (eicascantic)
suport laboral, convivència i ...
Associació de joves per la Cursos per a joves d'ESO amb risc
igualtat i la solidaritat
de fracàs escolar i d'exclusió
Associació infantil i juvenil
PATIM PATAM
Bases d'aprenentatge i estudi
Associaciö Sociocultural La Accions de formació i lleure educatiu
Formiga
per a joves
IMPULSEM, S.C.C.L.
FPI
Esplai MarcianetE
Joves pel futur
Impartició
assignatura
optativa
assocació Beques JOV
"Creativitat i vocació"
REIR Recursos educatius per la
infància en risc
Fem els deures
Fundació
Privada
"Martí
l'Humà". Estudis Universitaris
de la Garriga
Lligams, Aula de pares i mares
Fundació Privada La Vinya,
d'acció social
Reforç educatiu "al vent"
Fundación
Instituto
de Aula educativa per adolescents amb
Transtornos Alimentarios
trastorns de conducta
Associació per promoure i crear
un museu de matemàtiquesa
Catalunya (mmaca)
Matemàtiques per a tothom
Èxit
escolar:promovem
Associació Centre Educatiu aprenentatges i ens empoderem
Esclat
remodelant una escola
Suport ,Estudi i Acompanyament en
SECUNDE
el PAS 4t ESO
Espai Lúdic
NEXUM
Sap Spai, SCCL
Ensenyem a aprendre
ALMADAA-Horitzons
AïLA: eines per famílies immigrades
Intervencions
educatives
i
OBERTAMENT,
Assoc. preventives en relació a la salut
catalana lluita estigma salut mental amb joves en 2n cicle de
mental
l'ESO
Fundaciö La Roda d'Accions
Culturals i del Lleure
Famílies a Escena
ECORACINC,
associació La
essència
d'aprendre:
la
d'Investigació Tecnològica
necessitat d'aconseguir un objectiu
Federació d'Associacions de
Veïns de Manresa
Xarxa de biblioteques veïnals
Grup de joves La Fàbrica
Reforç escolar
Col·legi Sant Antoni Maria
Claret
junts per ser millors
Creaciö elements i estratègies
A. Veins de barriada les Cots, necessaris per a desenvolupar un
Guix i Pujada Roja de Manresa ambient de treball ...
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CIF
XXX

Punts
56

XXX
56
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

55
54
53
52
52
51
49

XXX
49
XXX
XXX

47
46

XXX
45
XXX
44
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

44
42
37
34

33
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

32
31
31
29
19

XXX
10
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Tercer.- Excloure les següents sol·licituds que es detallen a continuació per no complir
amb els requisits de la convocatòria:
Entitat

Nom Projecte

CIF

Asociación
espacio
Holistico Universal AYNI
Aprenem ensenyat

XXX

Asociación No al Acoso
escolar Stop Bullying
PROUBullying

XXX

Associació
Can Palet

Centre

Associació
Can Palet

Centre

Associació
TRONADA

diari Centre
Xics

Obert

Canpa

XXX

Projecte ACAF ( Atenció
diari Centrada en l'Autonomia
Familiar)
XXX
Juvenil

Centre diari

XXX

Associació
Barcelona

neuromusical Millora a l'escola amb
música pel teu cervell
XXX
Pictoescriptura:foment d
la
creativitat
n
l'ensenyamnt d l'expre.
Escrita n alumnes d
Associació VOXPRIMA
primaria
XXX
BURRIAC,
espai musical

associació Projecte
música

Escola

de

XXX

COCERCLES:
Fem
escola
compartint
CERCLES, S.C.C.L.
coneixement
XXX
Eduglosa.cat:la
glosa
com a vehicle d'aprox.
Emoci. A la llengua
Col·lectiu
ESBARZER, catalana
dels
plataforma per la Llengua
adolescents ...
XXX

Eines per tothom

Tallers d'orientaciö
suport familiar
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i

XXX

Motiu exclusió
Sol·licitud per subvencionar
la
programació/activitat
anual de l’entitat; base 1
específica
Sol·licitud per subvencionar
la
programació/activitat
anual de l’entitat; base 1
específica
Sol·licitud per subvencionar
la
programació/activitat
anual de l’entitat; base 1
específica
Sol·licitud
per
a
subvencionar
un
acte
puntual
expressament
exclòs; base 1 específica
Sol·licitud per subvencionar
la
programació/activitat
anual de l’entitat; base 1
específica
El projecte no s’ajusta als
objectius específics de la
convocatòria;
base
1
específica
El projecte no s’ajusta als
objectius específics de la
convocatòria;
base
1
específica
El projecte no s’ajusta als
objectius específics de la
convocatòria;
base
1
específica
Sol·licitud per subvencionar
la
programació/activitat
anual de l’entitat; base 1
específica
El projecte no s’ajusta
objectius específics de
convocatòria;
base
específica
El projecte no s’ajusta
objectius específics de
convocatòria;
base
específica

als
la
1
als
la
1
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Entitat

Nom Projecte
CIF
Generació de fitxes
educatives per la difusió
dels Tres Tombs de
Federació Tres Tombs de Sant
Antoni
de
St. Antoni de Barcelona
Barcelona
XXX
Fundació
orquestra Jove Orquetra Simfònica
Simfònica del Vallès
del Vallès
XXX
Promoviendo repuestas
saludables frente a la
dificultad
de
Fundación
Provada comprensión de una
INDERA
información nueva
XXX
Grup
Colònies
N'Anglada

L'EXTRA, S.C.C.L.

Ca

Petita Infància

XXX

L'extra! Espai educatiu.
Educar per transformar XXX

Prevenciö del fracas
PREAD, Prevenció de escolar, col·lectius en
l'ansietat i la depressió
risc
XXX

Motiu exclusió
El projecte no s’ajusta
objectius específics de
convocatòria;
base
específica
El projecte no s’ajusta
objectius específics de
convocatòria;
base
específica

als
la
1
als
la
1

El projecte no s’ajusta als
objectius específics de la
convocatòria;
base
1
específica
El projecte no s’ajusta als
objectius específics de la
convocatòria;
base
1
específica
Sol·licitud per subvencionar
la
programació/activitat
anual de l’entitat; base 1
específica
Sol·licitud per subvencionar
la
programació/activitat
anual de l’entitat; base 1
específica

Quart.- 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.
Cinquè.- El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 28 de febrer de
2017. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model
normalitzat, disponible des de la pàgina web http://www.diba.cat/web/educacio/esfl,
segons el contingut previst a la clàusula 15 de les determinacions generals comunes i
la clàusula 8 de la convocatòria 08083/16.
Sisè.- DISPOSAR la despesa de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000,00€) a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48900 del pressupost de l’any 2016 de la
Diputació de Barcelona.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats.
Vuitè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions”.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Aquest Dictamen ens parla d’una aportació per aquest
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atorgament de subvencions de dos-cents mil euros i nosaltres demanaríem, respecte a
anys anteriors, si aquesta quantitat ha augmentat, ha disminuït, s’ha mantingut...
Respon el diputat delegat d’Educació, senyor Homet (ERC-AM), qui diu: La
quantitat s’ha mantingut. Hi ha hagut una opció política que potser està bé que els hi
expliqui que és que, tècnicament, es va fer la proposta de limitar, per puntuació, el
nombre d’entitats que podrien rebre l’ajut. La puntuació era elevada, a partir de
seixanta-cinc punts, per tal d’aconseguir que a aquelles entitats que rebessin ajuts els
hi fos més fàcil. Hem cregut oportú donar més ajuda a menys entitats per tal de facilitar
la seva feina.
18.- Dictamen que proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions destinades al finançament i suport d’escoles bressol de titularitat
privada sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona, per al curs 20142015, i els annexos corresponents.- 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
Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“VIST que l’actual context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el
conjunt de les administracions públiques i, particularment, les administracions locals.
Per al conjunt de les administracions s’ha traduït en una insuficiència de recursos
econòmics que està dificultant, en moltes ocasions, el manteniment d’actuacions i
serveis adreçats a les famílies, però en general a la comunitat. Entre aquestes, el
suport econòmic necessari per al manteniment d’escoles bressol i centres educatius
destinats a infants de 0 a 3 anys, amb incidència directa en l’equitat de tracte i la
igualtat d’oportunitat per a les famílies i infants dels municipis de la demarcació de
Barcelona.
VIST el marc legal que regeix les subvencions: 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, RGLS); així com els
articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya (en endavant ROAS), de 13 de juny.
VISTA l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en
endavant l’Ordenança), aprovada definitivament per acord de Ple de 30 d’octubre de
2008 (BOPB num.13, de 15 de gener de 2009), que estableix, entre d’altres, que les
subvencions hauran de finançar obres o activitats d’interès públic o social (art. 7.1)
realitzades per ens públics o privats (art. 7.2); que la concurrència competitiva és la
forma ordinària de concessió de subvencions (art. 11.2); i que s’hauran d’aprovar
conjunta o prèviament a la convocatòria les bases reguladores del procés (art. 12.1) en
els termes que estableix la referida Ordenança.
ATÈS que la Diputació de Barcelona, en l’àmbit específic de l’educació, i des de la
Gerència de Serveis d’Educació, coopera i col·labora amb els governs locals de la
seva demarcació amb la finalitat de donar la cobertura adequada a les necessitats
educatives emergents i de conferir suport en matèria de centres educatius; i atès que
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darrerament s’han impulsat programes específics de finançament de les escoles
bressol, a fi de contribuir al funcionament d’aquests centres i al sosteniment de les
places, és voluntat estendre aquest suport a altres entitats que actuen sobre el territori
amb vocació de servei públic.
És doncs atenent aquesta voluntat de cooperar amb els ajuntaments en el sosteniment
de les escoles bressol dels respectius territoris que es planteja aquesta convocatòria i
les bases que la regulen, que té per destinataris dels ajuts previstos les escoles
bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre dels municipis de la demarcació de
Barcelona.
VIST que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’UN
MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000 €), que aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40300/32000/48901 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 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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR la convocatòria núm. 08523/16 i les seves bases específiques
per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament i suport d’escoles
bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre per al curs 2014-2015, en l’àmbit
de l’Àrea de Cultura, Educació i Esport de la Gerència de Serveis d’Educació, de la
Diputació de Barcelona, el text íntegre de les quals és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT I SUPORT D’ESCOLES BRESSOL
DE TITULARITAT PRIVADA SENSE FINALITAT DE LUCRE DE LA DEMARCACIÓ DE
BARCELONA PER AL CURS 2014-2015”.
Codi de la convocatòria: 08523/16 de la Gerència de Serveis d’Educació.
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.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest
procediment de concessió.
2. Objecte i finalitat
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 ajuts per a escoles bressol de titularitat privada sense
finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona, per al curs 2014-2015.
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, aquests ajuts tenen per
finalitat contribuir a finançar les despeses derivades del funcionament de les esmentades
escoles bressol i, en conseqüència, es destinaran íntegrament a minorar la quota a càrrec
de les famílies pel servei rebut durant el curs escolar 2014-2015.
3. Període d'execució
Els ajuts concedits a l’empara d’aquest règim regulador s’hauran de destinar a finançar
despeses del curs escolar 2014-2015 (del 1.09.2014 al 31.08.2015).
Els presents ajuts no tenen caràcter recurrent.
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4. Beneficiaris i requisits dels sol·licitants
Poden concórrer a la convocatòria d’aquests ajuts les entitats privades sense finalitat de
lucre titulars d’escoles bressol de la demarcació de Barcelona, que tinguin domicili social a
la província de Barcelona, que escolaritzin infants de zero a tres anys, i que reuneixin totes i
cadascuna de les següents condicions:
a) estar autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per impartir el primer cicle de l’educació infantil.
b) estar constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre, inscrites al registre
públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de
Barcelona.
c) no superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre
d) el director i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de
les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el
primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant els documents que s’indiquen en aquesta convocatòria.
5. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
La dotació econòmica per convocatòria serà d’un import d’un milió cinc-cents mil euros
(1.500.000 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48901 del pressupost
de despesa de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016.
6. Despesa subvencionable
Es podran finançar amb càrrec als ajuts que es regulen en aquesta convocatòria les
despeses de personal i les corrents derivades del funcionament dels centres educatius de
primer cicle d’educació infantil , generades dins el curs escolar 2014-2015. En concret:
•
•

Sous i salaris del personal del centre (pels quals haurà d’especificar-se la seva
dedicació en el formulari de justificació), així com les corresponents despeses de la
Seguretat Social.
Despeses corrents en béns i serveis, associades amb les despeses derivades del
funcionament del centre corresponents al cost del servei d’escolarització.

No són subvencionables les despeses de menjador, les derivades d’acollides matinals i de
tarda, les de transport, les d’amortitzacions i les d’inversions.
7. Determinació de l’import dels ajuts
L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits, en funció del
nombre de places d’alumnes acreditades per cada centre.
Els ajuts a atorgar a cadascuna de les entitats i els respectius centres, prèvia sol·licitud, es
determinaran a partir de l’aplicació dels criteris següents:
•

El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de matriculació a les
escoles bressol acreditades pels sol·licitants en la formalització de la sol·licitud.
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•

•

•

•

Per al càlcul de l’ajut es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats a la
escoles bressol, diferenciant els alumnes que estan més de 5 hores/dia (considerats
com alumnes a jornada completa) dels que estan menys de 5 hores/dia (considerats
com alumnes a jornada parcial).
Cal fer la conversió dels alumnes a jornada parcial a alumnes que facin l’equivalent a
les 5 h/dia. El nombre d’alumnes equivalents es calcula prenent la suma de totes les
hores setmanals realitzades pels alumnes a jornada parcial d’una llar d’infants i
dividint aquest nombre per 25.
El càlcul es farà dividint l’import total del programa pel nombre d’alumnes totals. La
quantitat que resulti determinarà un import fix per alumne matriculat i equivalent. A
cada entitat li correspondrà aquest import multiplicat pel nombre d’alumnes del/s
centre/s de la seva titularitat. Tot això fins esgotar la dotació econòmica del programa.
El nombre màxim d’alumnes equivalents subvencionat a cada escola bressol no
podrà superar el nombre de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya en aquell mateix centre. En cas de discrepància entre les
dades de matriculació aportades pel sol·licitant i les dades que consten en els
registres del Departament d’Ensenyament, es prendran aquestes darreres com a
base pel càlcul de l’import.

8. Sol·licitud dels ajuts
1. Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 8, 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.
2. 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
naturals.
3. Les entitats que siguin titulars de més d’un centre presentaran una única sol·licitud, en
formulari segons model normalitzat, on constaran les dades del primer centre. Les dades
corresponents al segon i posteriors centres, s’emplenaran en formulari annex d’acord amb el
model normalitzat.
4. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta convocatòria serà
el de concurrència competitiva. La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que regulen aquesta convocatòria.
9. Documentació a aportar
1. La sol·licitud de subvenció es presentarà en el model normalitzat a l’efecte. Els models
normalitzats de sol·licitud i annexos previstos es troben a la pàgina web
http://www.diba.cat/web/educacio/esfl.
2. A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti els següents
extrems:
a) Identificació de l’entitat, aportant:
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b)

c)
d)
e)
f)
g)

• 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.
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.
Memòria i dades d’escolarització i matriculació del centre (Annex 1)
Declaració responsable del cost del servei d’escolarització (Annex 2)
Certificat o declaració responsable de la minoració de quotes a les famílies (Annex 3)
Declaració del compliment dels requisits i obligacions (Annex 4)
Altres documents que s’estimin oportuns i/o 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.
10. Revisió de sol·licituds i esmena
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.
11. Criteris automàtics d’esmena
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a
l’ens sol·licitant, es podran adoptar els criteris de revisió que tot seguit s’indiquen amb els
efectes que s’hi detallen:
•
•

Quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre l’anterior,
llevat que l’entitat sol·licitant indiqui el contrari.
Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun aspecte,
preval la informació que conté el formulari de sol·licitud.

12. Obligacions dels beneficiaris
Els destinataris d’aquests ajuts es comprometen, amb caràcter general, a:
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a) Executar les activitats de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe
i presumpció de legalitat, així com, també, a presentar la corresponent documentació
justificativa.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que realitzi
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que
els sigui requerida en relació amb l’ajut concedit.
c) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per un període no
inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
d) Procedir al reintegrament dels ajuts rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, quan la
percepció de l’ajut provoqui superar el cost total de l’actuació per haver percebut
finançament aliè a aquesta convocatòria.
e) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos
econòmics necessaris per a la realització de l’activitat de prevenció de riscos laborals
a l’entitat, d’acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laboral.
f) 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.
g) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
h) 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.
i) 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.
j) 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.
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.
2. Específicament, els beneficiaris s’obliguen a:
a) Destinar íntegrament la subvenció rebuda a minorar la quota a càrrec de les famílies
pel servei rebut durant el curs escolar 2014-2015.
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b) Complir amb les previsions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el
primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, i al Decret 101/2010, de 3
d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil.
3. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada cas,
corresponguin i podrà suposar la revocació i/o el reintegrament de l’ajut concedit.
13. Òrgan competent per a la instrucció i proposta de resolució
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.
14. Instrucció i resolució dels ajuts
1. Instruïdes les sol·licituds presentades, i si s’escau, esmenats els defectes corresponents,
es procedirà a resoldre definitivament l’atorgament dels ajuts previstos. A tal efecte, la
resolució definitiva dels ajuts serà elevada per el Vicepresident tercer de la Diputació de
Barcelona i President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, a proposta de la
Gerència de Serveis d’Educació, per a la seva aprovació per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona.
2. La Junta de Govern adoptarà el corresponent acord de resolució definitiva en el termini
màxim de 3 mesos des de la data de tancament del període de sol·licituds. La manca de
resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
3. Una vegada s’adopti la resolució definitiva de concessió dels ajuts es procedirà, en el
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, a la seva publicació, a
efectes de notificació, a la Seu Electrònica corporativa i en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB) .
4. 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.
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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.
15. Acceptació
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 10 dies hàbils
a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que ha hagi manifestat
expressament les seves objeccions.
16. Justificació dels ajuts
1. El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 28 de febrer del 2017.
La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat,
disponible des de la pàgina web http://www.diba.cat/web/educacio/esfl, i amb el següent
contingut:
Opció A: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €)
Model de justificació simplificat, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació (Annex A) justificativa del compliment de les condicions
imposades en les presents bases i convocatòria, així com de les activitats realitzades
i els resultats obtinguts.
b) En cas d’incidències o variacions en les activitats realitzades, en els resultats
obtinguts, en la previsió pressupostària i/o en les conclusions s’hauran de fer constar
en els apartats destinats a l’efecte o en un document complementari. Memòria
econòmica (Annex B, C, i D) justificativa del cost total de l’activitat amb el contingut
establert en l’article 75.2 del del Reglament de la Llei General de Subvencions,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
Opció B: (Per subvencions d’import igual o superior a 20.000 €)
Model de justificació, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació (Annex A) justificativa del compliment de les condicions
imposades en les presents bases i convocatòria, així com de les activitats realitzades
i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica (Annexos B, C, i D) justificativa del cost total de l’activitat amb el
contingut establert en l’article 72.2 del RLGS. i atenent les mateixes consideracions
de la base 15.2.A.b)
c) Especificitats :
•
•
•

Per les subvencions d’import igual o superior a 20.000.-€ caldrà adjuntar a més,
els documents justificatius de la despesa.
En cas que durant el mateix curs 2014-2015 el centre hagués minorat la quota
amb relació al curs anterior, s’aportaran els comprovants bancaris del cobrament
efectuat o els rebuts signats per les famílies en cas de cobrament no domiciliat.
En cas que el centre hagués retornat amb posterioritat a la finalització del curs
2014-2015 l’import corresponent a la subvenció del curs 2014-2015, s’aportaran
els comprovants bancaris de la devolució o els rebuts signats a les famílies
acreditant la quantitat retornada.
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•

•

En cas que el centre hagués mantingut la mateixa quota escolar que durant el curs
anterior (2013-2014), per haver estat subvencionada per la Generalitat o altres
ens, s’aportaran els comprovants bancaris del cobrament de quotes i una
certificació signada pel titular del centre indicant l’import de la subvenció rebuda el
curs anterior.
Els documents justificatius a presentar 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. En el
cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia
i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.

2. En la confecció de la Memòria, sigui quin sigui l’import de la subvenció, s’hauran de tenir
en compte específicament els següents aspectes:
•
•

•

•
•
•

S’haurà de justificar despesa per un import igual o superior al de la subvenció
atorgada.
Les despeses justificades s’han de relacionar en l’apartat corresponent. La relació de
despeses anirà detallada de manera individualitzada, indicant les retribucions de cada
professional i el desglossament de les factures pagades, amb indicació del proveïdor,
el concepte i la data de pagament. En cas que resulti insuficient, es farà constar
l’expressió “En document Annex” (o similar) i s’aportarà si cal un full de càlcul
complementari que contingui la mateixa estructura de dades que se sol·liciten i que
estigui signat full a full.
Les despeses de personal es detallaran una a una per cada persona i cada mes
justificat. En cas d’imputar el cost de seguretat social a càrrec de l’entitat, caldrà
indicar-lo de forma separada, senyalant la Seguretat Social com a creditor i el nom del
treballador i mes treballat en la descripció de la despesa.
S’accepten com a despeses subvencionables els lloguers o altres despeses
estructurals que estiguin afectes exclusivament a l’activitat de l’escola bressol.
S’haurà d’indicar el cost de l’actuació, entès com a cost del servei d’escolarització,
que inclou les despeses de personal i les despeses de funcionament; així com els
ingressos generats per l’activitat durant curs 2014-2015.
Les entitats beneficiàries hauran de justificar específicament l’aplicació de l’import
atorgat en concepte de subvenció, mitjançant un certificat del titular del centre on
consti la quantitat descomptada (o retornada en el seu cas) a cadascuna de les
famílies per l’escolarització a la llar d’infants durant el curs 2014-2015. En cas que no
es pogués efectuar la devolució de quotes a les famílies fins que al beneficiari no li
hagi estat abonat l’ajut concedit, es podrà presentar justificació parcial amb el
compromís de presentar la resta de la documentació justificativa un cop abonada la
subvenció, en els termes establerts en l’Annex D del model normalitzat de justificació
simplificada.

17. 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 a l’entitat beneficiària per correu
electrònic, per tal que en el termini de quinze 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 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.
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b) Deficiències en la justificació.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada 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 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.
18. Mesures de garantia
Els beneficiaris queden exonerats de la presentació de garanties pel pagament de la
subvenció en no haver-hi pagaments anticipats i ateses les seves finalitats.
19. 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 del/de la
beneficiari/ària, 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 el/la beneficiari/ària 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 el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit
a les presents bases.
20. Pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà, prèvia presentació dels justificants
exigits, dins del termini establert a l’efecte en aquestes bases.
Es podran efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa
que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.
21. Compatibilitat dels ajuts amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
22. 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, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
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23. Seguiment i supervisió de l’execució dels ajuts
El responsable del seguiment de l’execució de les actuacions serà la Gerència de Serveis
d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona podrà sol·licitar, en qualsevol moment del període d’execució, la
documentació referida a l’execució de l’actuació que és objecte de finançament per tal de fer
una supervisió del seu desenvolupament.
24. Protecció de dades de caràcter personal
1. Les entitats destinatàries hauran de complir els requeriments previstos a la normativa
vigent sobre protecció de dades personals i, en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en
endavant, LOPD), específicament en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i
modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de “responsables de fitxer” de les
dades personals a tractar en el decurs de les actuacions.
2. Les entitats destinatàries facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la
despesa en els termes previstos en aquestes bases i en els formularis corresponents fent
cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució
de l’ajut.
3. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les
dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
4. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer
“Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets
d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya 126, 08008, Barcelona, o qualsevol altra oficina
del Registre general de la Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/).
25. 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, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària 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.
26. 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.
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27. Règim jurídic aplicable
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, i la resta de legislació concordant, així com
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

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
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
“Extracte de la convocatòria
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL
FINANÇAMENT I SUPORT D’ESCOLES BRESSOL DE TITULARITAT PRIVADA SENSE
FINALITAT DE LUCRE PER AL CURS 2014-2015
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 es poden trobar a la
pàgina web http://www.diba.cat/web/educacio/esfl.
Primer. Beneficiaris.
Poden concórrer a la convocatòria d’aquests ajuts les entitats privades sense finalitat de
lucre titulars d’escoles bressol de la demarcació de Barcelona, que tinguin domicili social a
la província de Barcelona, que escolaritzin infants de zero a tres anys, i que reuneixin totes i
cadascuna de les següents condicions:
Estar autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
impartir el primer cicle de l’educació infantil.
Estar constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre, inscrites al registre públic
corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona.
No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre.
El director i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de les
titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
d’educació infantil i els requisits dels centres.
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil.
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Segon. Objecte i finalitat.
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 ajuts per a escoles bressol de titularitat privada sense
finalitat de lucre dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2016.
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, aquests ajuts tenen per
finalitat contribuir a finançar les despeses derivades del funcionament de les esmentades
escoles bressol i, en conseqüència, es destinaran íntegrament a minorar la quota a càrrec
de les famílies pel servei rebut durant el curs escolar 2014-2015.
Tercer. Bases reguladores.
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 UN MILIÓ CINC-CENTS MIL
EUROS (1.500.000,00 €).
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 naturals a partir del dia següent al de la publicació d’aquest extracte al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè. Altres dades.
Es podran finançar amb càrrec als ajuts que es regulen en aquesta convocatòria les
despeses de personal i les corrents derivades del funcionament dels centres educatius de
primer cicle d’educació infantil generades dins el curs escolar 2014-2015 .
No són subvencionables les despeses de menjador, les derivades d’acollides matinals i de
tarda, les de transport, les d’amortitzacions i les d’inversions.
L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits objectius
determinats en la convocatòria, en funció del nombre de places d’alumnes acreditades per
cada centre.”

TERCER.- APROVAR el text de la convocatòria i bases, i de l’extracte en llengua
castellana, que s’adjunten com Annex I i Annex II respectivament al present dictamen,
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.
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QUART.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per import
D’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40300/32000/48901 del pressupost de despesa de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
CINQUÈ.- APROVAR els models de formularis normalitzats que s’assenyalen a
continuació, i que figuren a l’Annex III d’aquest Dictamen:
• Formulari de sol·licitud i Annexos .
• Formulari de justificació (compte justificatiu) i Annexos.
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”.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Ibáñez (C’s),
qui diu: El què voldríem saber és si hi ha algun tipus de topall, de manera que l’ajut
que es dóna per plaça, dins d’aquestes escoles bressol privades sense ànim de lucre,
no sigui mai superior al què pugui rebre una plaça pública.
Intervé a continuació la diputada senyora Sevilla (Entesa), qui diu: Nosaltres volíem
dir, com a Entesa que, més enllà de la posició ideològica i de la defensa que, ja ho
saben, estricta del servei públic de gestió directa en el què és el Cicle Inicial, no ens
semblen suficients els criteris que s’han incorporat per subvencionar. Per què? Perquè
entenem que no es discrimina una cosa que ens sembla cabdal, que és per tipologia
de centre, si són cooperatives, si són fundacions, si són centres amb origen religiós,
etc. Ni tampoc pel tipus d’educació que s’imparteix. I, també, entenem que és
especialment preocupant que no es discrimini amb un criteri que seria interessant
d’aplicar, que és per ciutats; per ciutats que tenen necessitats d’escolaritzar la
població, per manca de places públiques o escoles bressol municipals. No tenim vot
en aquesta Junta de Govern però, en tot cas, la proposta de l’Entesa o la posició de
l’Entesa seria que davant de certa distribució de recursos públics en aquest cas,
indiscriminada, proposaríem que aquest milió i mig d’euros es repartissin precisament
anessin als governs locals que impulsen les escoles bressol municipals, en aquest
cas, com defensem de gestió directa.
Per respondre les qüestions plantejades pren la paraula el diputat delegat
d’Educació, senyor Homet (ERC-AM), qui diu: Responent al senyor Ibáñez, no; en
cap cas és superior al que rep l’escola pública. Ara no tinc les dades aquí però pensi
que les inversions que fem, aproximadament, la proporció és de trenta a un; és a dir,
per cada euro que hem dedicat aquí a escoles bressol de titularitat privada sense
finalitat de lucre, en dediquem, aproximadament, trenta a les públiques. Per tant,
penso que amb això ja hi ha per respondre la seva pregunta.
Referint-me a la senyora Sevilla, té raó i comparteixo el diagnòstic en part, però la
realitat és molt més complexa del què semblaria amb un primer cop d’ull. Ja saben que
el mapa de desplegament de zero a tres, des de la vessant pública, s’ha completat de
manera molt desigual en funció dels municipis. És a dir, hi ha municipis que han
invertit molt en crear escoles bressol municipals, i hi ha municipis que podíem parlar
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d’una certa concertació de places; amb la qual cosa, ens trobem amb zones senceres
amb les quals, si no invertim així, estaríem vulnerant la possibilitat d’equitat, que és el
dret bàsic d’equitat de zero a tres. Sí que és veritat, i comparteixo bona part dels
criteris, en què hem de reformular per afinar, encara més, que aquestes beques,
aquests ajuts arribin a qui més ho necessita; en la mateixa línia que hem fet amb les
beques per accés a escolaritat que vam aprovar fa molt poc. Estem en revisió. Però,
molts dels criteris que vostè posava: tipologia d’escola, etc., difícilment tenen una base
jurídica sobre la qual ens puguem sustentar, amb el qual una escola no pugui reclamar
que ella també té dret. Perquè la tipologia o el tipus d’educació que donen són
arguments que, jurídicament o tècnicament, no hem trobat un punt consistent per a ferho. Sí que ja l’anuncio que estem treballant per millorar molt més aquesta beca en
l’any vinent, sobretot amb aquest principi d’equitat, amb l’accés de zero-tres, que és
tan important.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
19.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/1010.- 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 Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“En data 28/01/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. XXX de data 15 de desembre de 2015 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres per tancament de nau industrial, a la
carretera BV-5224 del PK 7+440 al 7+470, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Vicenç de Torelló (expedient núm. 2016/1010).
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data
19/02/2016, notificat en forma en data 29/02/2016, es va requerir l'interessat a fi que
esmenés la sol·licitud.
En data 31/05/2016 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona
la documentació requerida.
En data 10/06/2016 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. XXX en data 15 de desembre de 2015 i d’acord
amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
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- Davant de la línia d’edificació, situada a 25m de l’aresta exterior de la calçada, i
fora de la zona de domini públic, es podrà instal·lar una tanca totalment diàfana,
sobre el muret existent o bé sobre un muret nou de 30cm d’alçada com a màxim.
- Darrera de la línia d’edificació, a partir de 25m de l’aresta exterior de la calçada,
es podrà tancar la nau segons documentació presentada.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- 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
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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 és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa 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, 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. XXX, autorització d’obres per tancament de
nau industrial, a la carretera BV-5224 del PK 7+440 al 7+470, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló (expedient núm. 2016/1010), 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 al Sr. XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents”.
20.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Junta de Compensació UA-1 PERI manresà, en resolució de l’expedient núm.
2016/2755.- 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 Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 17/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Junta de Compensació UA-1 PERI manresà de data 15 de
març de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres
d'urbanització, a la carretera BV-5008 del PK 0+000 al PK 0+225, ambdós marges,
tram urbà i urbà (travessera), al terme municipal de Badalona (expedient núm.
2016/2755).
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D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data
20/04/2016, notificat en forma en data 28/04/2016, es va requerir l'interessat a fi que
esmenés la sol·licitud.
En data 29/04/2016 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona
la documentació requerida.
En data 08/06/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la nova documentació presentada en referència a sol·licitud formulada per la
Junta de Compensació UA-1 PERI manresà en data 15 de març de 2016 i d’acord amb
el que disposen els articles 101 i 167 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l’atorgament de l’autorització sol·licitada que s’haurà
de realitzar complint les condicions que expressen a continuació:
- Abans del començament de les obres es replantejaran les mateixes conjuntament
amb tècnic de l’Oficina de gestió d’infraestructures de la Diputació de Barcelona.
- 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.
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- Les obres s’iniciaran en un termini màxim de 30 dies des de la signatura de l'Acta
de Replanteig amb l'Oficial Especial de Permisos. Així mateix, un cop finalitzades,
es signarà l'Acta de Final d' Obres.
- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà
l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona.
- No són autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho
són els encreuaments necessaris. Per tant no es podrà instal·lar la nova xarxa de
col·lectors corrugats de PEAD per sota de la calçada de la carretera tal i com
preveu el projecte, llevat dels encreuaments necessaris. Aquesta conducció i en
general totes les xarxes de serveis aniran per sota de les voreres.
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per
tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles.
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- Les rases dels encreuaments seran perpendiculars a l'eix de la carretera i la seva
obertura es realitzarà per fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit
el nombre de carrils que s'indiqui en les condicions específiques (que, com a mínim,
sempre serà un) sense que pugui romandre obert més de vuit hores consecutives
cap tram de rasa.
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals
condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les
menors pertorbacions possibles al trànsit.
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació.
- Les conduccions o línies aniran allotjades dins d'una canonada de diàmetre
suficient per permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats
sense necessitat d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada
sota la rasant de la carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les
reparacions necessàries s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la
Diputació de Barcelona.
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10.
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu
degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit.
- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la
capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos
dies com a màxim.
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada d’1 m. amb
fondària mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en calent tipus
AC16 SURF S 50/70.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la
carretera afectats per aquestes 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.
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- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular,
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a
ni a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà
un embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització 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.
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- 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.
- 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 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.
L’article 103 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de carreteres, estableix el següent:
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn.
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització.
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic.
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer,
derivats directament o indirecta de les actuacions.”
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 50.000 € que es podrà
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins
del període de garantia, la Junta de Compensació UA-1 PERI manresà serà
responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als
elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin
aparèixer derivats directament o indirecta de les obres d'urbanització .
L’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte.
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.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, 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, 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, prèvia constitució de la garantia per import de 50.000 euros a la
qual fa esment la part expositiva de la present resolució, salvat el dret de propietat i
sens perjudici de drets de tercers i d’altres competències concurrents, a la Junta de
Compensació UA-1 PERI manresà, autorització d’obres d'urbanització, a la carretera
BV-5008 del PK 0+000 al PK 0+225, ambdós marges, tram urbà i urbà (travessera), al
terme municipal de Badalona (expedient núm. 2016/2755), que s’hauran de dur a
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
decret.
Segon.- DEMORAR l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució d’una garantia per
import de 50.000 euros.
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la Junta de Compensació UA-1 PERI
manresà, amb domicili a efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació
dels recursos procedents”.
21.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya S.A., en resolució
de l’expedient núm. 2016/4544.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb
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l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 03/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de ATLL Concesionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. de
data 27 d'abril de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres
de construcció de nou accés i instal·lació d'una porta de doble fulla per accedir a una
arqueta d'ATLL, a la carretera B-502 del PK 1+632 al PK 1+637, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Cabrera de Mar (expedient núm. 2016/4544).
En data 08/06/2016 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 ATLL Concesionària de la Generalitat de Catalunya,
S.A. en data 27 d'abril de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 104.e i 128.1
del Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret
293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que
s'expressen a continuació:
- L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A”
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis.
- L’accés autoritzat, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. Aquesta podrà realitzar aquestes actuacions
de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
-

La instal·lació d’una porta de tancament a l’accés, quedarà sempre fora de la zona
de domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. de l’aresta
exterior de la calçada. L’esmentada porta de tancament s’obrirà cap a l’interior de la
finca i mai cap a la calçada de la carretera.
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- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització 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.
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- 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.
- 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 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.
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 281,05 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos
superiors a 4 metres d'amplada.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, 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, 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 ATLL Concesionària de la Generalitat de
Catalunya, S.A., autorització d’obres de construcció de nou accés i instal·lació d'una
porta de doble fulla per accedir a una arqueta d'ATLL, a la carretera B-502 del PK
1+632 al PK 1+637, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cabrera de
Mar (expedient núm. 2016/4544), 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 i de 281,05
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per accessos superiors a 4 metres d'amplada.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a ATLL Concesionària de la Generalitat de
Catalunya, S.A., amb domicili a efectes de notificacions a Sant Joan Despí (08970),
carrer Sant Martí de l'Erm, 30, amb indicació dels recursos procedents”.
22.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2016/4653.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és
el tenor literal següent:
“En data 06/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Casserres de data 28 d'abril de 2016 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés
existent, a la carretera BV-4131 del PK 6+860 al PK 6+865, marge dret, tram no urbà,
al terme municipal de Casserres (expedient núm. 2016/4653).
En data 31/05/2016 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 Casserres en data 28 d'abril de 2016
i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
-

Qualsevol canvi d’ús de l’accés s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de
Barcelona.

- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
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- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 15 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la
cuneta. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
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l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- 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 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.
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, 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, 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 Casserres, autorització d’obres
de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4131 del PK 6+860 al PK
6+865, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Casserres (expedient núm.
2016/4653), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Casserres, amb domicili a
efectes de notificacions a Casserres (08693), carrer Escodines, 14, amb indicació dels
recursos procedents”.
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, en resolució de l’expedient núm.
2016/4803.- 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 Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 10/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera de data 04 de maig de
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres al terme municipal
de Sant Pere Sallavinera (expedient núm. 2016/4803), de:
• Condicionament d'accés existent, a la carretera BV-3011, al PK 0+440, marge
dret, tram no urbà.
• Condicionament del camí de la Llavinera, a la carretera BV-3051 al PK 1+100,
ambdós marges, tram no urbà.
En data 07/06/2016 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 Sant Pere Sallavinera en data 04 de
maig de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- En el cas que la pavimentació finalitzi a la calçada de les carreteres BV-3011 i BV3051 es tallarà prèviament amb disc el paviment de la calçada, sempre per fora de
la línia blanca exterior de la calçada.
- Es col·locarà la senyalització horitzontal de STOP així com el senyal vertical.
- S’haurà de donar continuïtat, si s’escau, a la l’aigua que discorre per la cuneta a
ambdós costats de l’accés pavimentat.
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic
competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització.
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A”
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis.
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que
assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà
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exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la
normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització 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.
- 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.
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa 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, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera,
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autorització d’obres al terme municipal de Sant Pere Sallavinera (expedient núm.
2016/4803), de:
• Condicionament d'accés existent, a la carretera BV-3011, al PK 0+440, marge
dret, tram no urbà.
• Condicionament del camí de la Llavinera, a la carretera BV-3051 al PK 1+100,
ambdós marges, tram no urbà.
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera,
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Pere Sallavinera (08281), carrer del
Raval, s/n, amb indicació dels recursos procedents”.
24.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor la
empresa Construccions R.J. Molas, S.L., en resolució de l’expedient núm.
2016/4805.- 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 Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 06/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Construccions R. J. Molas, S.L. de data 28 d'abril de 2016 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació,
a la carretera BV-4601 al PK 14+700, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Sant Bartomeu del Grau (expedient núm. 2016/4805).
En data 10/06/2016 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 Construccions R. J. Molas, S.L. en data 28 d'abril de
2016 i d’acord amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Qualsevol nou accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- 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.
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- 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
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- 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.
134

Àrea de Presidència
Secretaria General

- 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 és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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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.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, 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, 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 Construccions R. J. Molas, S.L., autorització
d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-4601 al PK 14+700, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau (expedient núm.
2016/4805), 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 Construccions R. J. Molas, S.L., amb
domicili a efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos
procedents.”
25.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/4810.- 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 Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
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“En data 20/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. XXX de data 13 de maig de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de caseta de pirotècnia durant els
dies 16 al 23 de juny de 2016, a la carretera BV-1602 al PK 4+710, marge dret, tram
no urbà, al terme municipal de Lliçà de Vall (expedient núm. 2016/4810).
En data 08/06/2016 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. XXX en data 13 de maig de 2016 i d’acord amb el
que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- El permís tindrà una duració de 3 mesos. A la finalització dels mateixos, el
peticionari estarà obligat a desmuntar la caseta i a endur-se la.
- Es col·locarà en un punt, que no pugui ser perillós si un vehicle surt de la calçada.
S’habilitarà una zona en que pugui aparcar els vehicles que vulguin comprar, sense
perillositat pel trànsit
- La caseta serà una instal·lació fàcilment desmuntable.
- La zona de la caseta i els voltants, quedaran totalment nets una vegada es
desmunti. Igualment el peticionari estarà obligat a mantenir els voltants de la caseta
en un bon estat de neteja, mentre duri la estada de la mateixa en el emplaçament
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres i la referent als productes pirotècnics que es venen.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
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provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- 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 és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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 50,63 euros, per concessió
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de reforma i reparació
d'edificis i construccions provisionals.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, 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, 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. XXX, autorització d’obres d’instal·lació de
caseta de pirotècnia durant els dies 16 al 23 de juny de 2016, a la carretera BV-1602 al
PK 4+710, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Lliçà de Vall (expedient
núm. 2016/4810), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
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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 50,63
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de
reforma i reparació d'edificis i construccions provisionals.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
26.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de retirada de símbol
franquista, a la carretera BV-5151, a favor de l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2016/5247.- 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 Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“En data 10/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de data 04 d'abril de
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la retirada de símbol franquista, a la
carretera BV-5151 del PK 4+933 al PK 4+935, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Les Franqueses del Vallès (expedient núm. 2016/5247).
En data 07/06/2016 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 les Franqueses del Vallès en data 04
d'abril de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Es garantirà l’estabilitat del talús afectat i la funcionalitat de la cuneta afectada per
aquesta retirada del símbol.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
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- 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.
- 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 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.
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, 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, 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 les Franqueses del Vallès,
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autorització per a la retirada de símbol franquista, a la carretera BV-5151 del PK 4+933
al PK 4+935, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Franqueses del Vallès
(expedient núm. 2016/5247), 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 les Franqueses del Vallès,
amb domicili a efectes de notificacions a Les Franqueses del Vallès (08520), carretera
de Ribes, 2, amb indicació dels recursos procedents.”
27.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa Gestió Hipica 2014, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2016/5384.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 Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“En data 27/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Gestió Hípica 2014, SL de data 17 de maig de 2016 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de cartell indicatiu, a la
carretera BV-5108 del PK 2+592 al PK 2+596, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Cardedeu (expedient núm. 2016/5384).
En data 07/06/2016 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 Gestió Hípica 2014, SL en data 17 de maig 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 es situarà dins de la finca fora de les zones de domini públic i servitud de la
carretera i a una distància igual o superior al perímetre del cartell respecte de
l’aresta exterior de la calçada.
- El contingut del rètol serà tal que només servirà per la identificació de l’establiment i
no podrà incloure cap informació addicional dirigida a promoure de forma directa o
indirecta la contractació de bens i serveis.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
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deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització 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.
- 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 és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
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,
145

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 el que disposa 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, 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 Gestió Hípica 2014, SL, autorització d’obres
d’instal·lació de cartell indicatiu, a la carretera BV-5108 del PK 2+592 al PK 2+596,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm.
2016/5384), 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 Gestió Hípica 2014, SL, amb domicili a
efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
28.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la desestimació del recurs de
reposició contra l’acord de la Junta de Govern, de data 17 de desembre de 2015,
pel qual es va denegar una autorització d’obres a favor del senyor XXX, en
resolució de l’expedient núm. 2015/6406.- 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
Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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1. “Antecedents
Mitjançant escrit de data 20 de juliol de 2015, que va tenir entrada al Registre general
de la Diputació de Barcelona en data 10 d’agost de 2015, el senyor XXX sol·licità
davant la Diputació de Barcelona autorització per a l’obertura d’un nou accés a la
carretera BV-2136, punt quilomètric 0+320, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Mediona.
Un cop examinada la documentació aportada i fetes les comprovacions oportunes
sobre el terreny, mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
de data 17 de desembre de 2015, es va denegar l’autorització citada al paràgraf
anterior en base als raonaments següents:
- Que l’article 104.h del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, prohibeix els moviments de terres en la zona
de domini públic
- Que la franja de terrenys de domini públic va ser expropiada per la Diputació de
Barcelona en el moment de la construcció de la variant de Sant Pere Sacarrera.
- Que existeix la possibilitat d’accedir a la finca pel mateix vial que fins ara es feia
servir per accedir a la mateixa.
El citat acord va ser notificat al senyor XXX en data 11 de gener de 2016, amb
expressió, d’acord amb l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, que
contra el mateix es podia interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a contar des del
dia següent a la seva notificació i, alternativament, i de forma potestativa, recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’havia adoptat, en el termini d’un mes a contar
des del dia següent a la seva notificació.
2. Recurs de reposició
En data 16 de febrer de 2016 té entrada al Registre general de la Diputació de
Barcelona un escrit del senyor XXX, presentat en data 8 de febrer de 2016 al Registre
de la Generalitat de Catalunya, pel qual interposa recurs potestatiu de reposició contra
la denegació de l’autorització d’obres per a la construcció de l’accés abans esmentat,
en base a les següents al·legacions:
- La discrepància de la literalitat o interpretació que es fa de l’article 104.h del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
carreteres, en el sentit que l’article 104.h permet els moviments de terres sempre
que no siguin perjudicials per a la zona de domini públic, és a dir, sempre que no es
modifiqui el curs de les aigües, es redueixi la visibilitat o qualsevol altre motiu
similar.
- Que en el moment de projectar la construcció de la variant de Sant Pere Sacarrera
no es va preveure la inclusió d’un accés a la finca, essent l’únic accés possible a la
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citada finca des de la carretera. Acompanya a l’escrit d’interposició de recurs un
escrit presentat a l’Ajuntament de Mediona per l’anterior propietari del terreny en el
que es fa referència a la inaccessibilitat de la finca.
- La impossibilitat d’accedir a la finca des d’un altre punt per tal de poder realitzar les
tasques ordinàries i extraordinàries de conservació de la mateixa.
3. Fonaments jurídics
De conformitat amb l’article 113.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, s’han de
decidir totes les qüestions que plantegi el procediment, hagin estat al·legades o no
pels interessats, i la resolució haurà de ser congruent amb les peticions formulades pel
recurrent sense que en cap cas pugui agreujar-se la seva situació inicial.
Per tant, es procedeix a resoldre cadascuna de les al·legacions que es formulen pel
senyor XXX, així com aquelles altres qüestions que se susciten amb la interposició del
recurs:
a) Consideracions prèvies
L’article 76.4 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de carreteres, estableix que “el cap del servei territorial competent en matèria
de carreteres pot autoritzar accessos a la carretera d'acord amb allò establert al capítol
III d'aquest títol”.
El citat capítol III preveu, en l’article 123, la possibilitat que l’administració pública limiti
el número d’accessos que hi hauran en una carretera quan aquesta es projecta. El que
es persegueix amb aquesta previsió és preservar la qualitat funcional de la via que es
projecta que, en el cas d’una variant, és la de facilitar el trànsit i no la de donar accés a
les propietats colindants. Així mateix, la normativa sectorial de carreteres reconeix la
potestat discrecional de l’Administració de reordenar els accessos existents per raons
d’interès públic i seguretat vial.
En el cas que ens ocupa, la variant de Sant Pere Sacarrera és una carretera de nova
creació i, abans de la seva construcció, l’accés a la finca propietat del senyor XXX es
realitzava des d’un camí. Per tant, cal posar de manifest que l’accés des de la variant
objecte de la seva sol·licitud és un nou accés, i no la reposició d’un accés existent que
s’hagi eliminat amb motiu de les obres executades per la Diputació de Barcelona.
Així les coses, la STS de 21 de setembre de 2001 diu el següent: “… en el nostre
ordenament jurídic l’administrat no té dret a utilitzar les vies públiques sinó simplement
un interès. Per això, tant la jurisprudència del Tribunal Suprem, com la doctrina del
Consell d’Estat venen afirmant, d’una part, que els eventuals perjudicis derivats de
l’alteració de les condicions d’accés a les carreteres i del seu ús constitueixen una
càrrega general que els administrats estan obligats a suportar i, d’altra banda, que
només hi ha lesió antijurídica i per tant indemnitzable ex responsabilitat
extracontractual de l’Administració, quan existent un accés, l’actuació administrativa
produeix la privació total o la dificultat extrema d’accés a propietats o activitats
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mercantils o industrials colindants, però no quan com a conseqüència de l’execució
d’una obra pública es genera una major complexitat o incomoditat però no una
impossibilitat d’accés…”.
D’acord amb l’informe emès pels tècnics de la Gerència de Serveis d’infraestructures
Viàries i Mobilitat en data 10 de maig de 2016, l’accés agrari que es pretén construir a
la variant de la carretera BV-2136, amb pendent cap a aquesta i amb un ús agrícola
pot provocar en la major part d’ocasions la presència de restes de terres i fang a la
calçada que poden afectar la seguretat viària. Així mateix, la incorporació d’un vehicle
agrícola a baixa velocitat a la variant en una zona que disposa d’una visibilitat limitada
per la presència d’un canvi de rasant proper, no afavoreix la seguretat viària d’aquest
tram de via.
Per tant, la limitació de l’accés a la finca del senyor XXX es fonamenta en motius de
seguretat viària i, en aquest sentit, s’ha d’estar al que ha assenyalat el Tribunal
Suprem en les SSTS de 12-2-2001 dictades en els recursos de cassació núm.
471/1994 i 3652/1994: “amb la fórmula genèrica que utilitza el precepte (referint-se al
precepte relatiu a la limitació d’accessos) , queda coberta la potestat administrativa
que s’ha exercitat, ja que aquesta potestat es refereix tant a fixar els llocs en que els
accessos poden construir-se, com implícitament, en que no poden construir-se. La
seguretat viària requereix atribuir a l’Administració un marge de discrecionalitat per a
que en cada cas pugui determinar el que és més convenient per al millor trànsit de la
via (...)”. “Es per això que en aquesta matèria sigui legítim que es deneguin
autoritzacions per motius circulatoris imposats per les exigències de la seguretat”.
b) Interpretació de l’article 104.h del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament general de carreteres.
L’article 104.h) del Reglament general de carreteres disposa el següent:
“Moviments de terres i explanacions.
Es poden autoritzar en les zones de servitud i afectació, sempre que no siguin
perjudicials per a la carretera o la seva explotació, per modificació del curs de les
aigües, reducció de la visibilitat, o qualsevol motiu similar.”
Manifesta el recurrent que no té res a veure el redactat de l’article amb la interpretació
que fa l’administració en la resolució impugnada atès que s’afirma que no són
autoritzables els moviments de terres en domini públic. Sosté, doncs el senyor XXX la
possibilitat de que els moviments de terres siguin autoritzables en domini públic
sempre que no siguin perjudicials per a la carretera o la seva explotació.
Pel que fa a la utilització de la zona de domini públic i els usos autoritzables en la
mateixa, cal estar al que disposa l’article 76 del Reglament general de carreteres:
“Utilització de la zona de domini públic
76.1 En la zona de domini públic només es poden realitzar les obres i les actuacions
directament relacionades amb la construcció i l'explotació de la via i els seus elements
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funcionals i, si s'escau, instal·lacions o equipaments addicionals, incloses les
d'enjardinat, sense perjudici del que s'estableix als apartats següents.
76.2 El servei territorial competent en matèria de carreteres pot autoritzar l'ocupació
del subsòl en la zona de domini públic, preferentment a la franja d'1 metre situada a la
part més exterior d'aquesta zona, per a les obres o actuacions d'implantació, reposició
o construcció d'infraestructures imprescindibles de serveis públics essencials. En cap
cas aquestes obres o instal·lacions poden afectar la seguretat viària, perjudicar
l'estructura de la carretera o els seus elements funcionals o impedir una adequada
explotació; tampoc poden anar per sota de la calçada llevat dels encreuaments
necessaris.
Els requisits i procediment per atorgar aquest tipus d'autoritzacions són els establerts
per a les autoritzacions que regula l'article 101 i següents.
76.3 La instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions es regeix per la seva
normativa específica.
76.4 El/La cap del servei territorial competent en matèria de carreteres pot autoritzar
accessos a la carretera d'acord amb allò establert al capítol III d'aquest títol.
76.5 Es poden autoritzar, en funció de les exigències del sistema viari, encreuaments
aeris per la zona de domini públic, inclosa la calçada, d'acord amb els requisits i
procediment que estableix l'article 100 i següents.
76.6 Excepcionalment, en zones de muntanya, es pot autoritzar, dins de la zona de
domini públic i a partir de l'aresta exterior de l'esplanació, en el límit de la zona de
pastura, la instal·lació d'uns fils metàl·lics totalment diàfans a fi d'impedir el pas del
bestiar cap a la carretera.”
Així, d’una banda, l’article 76 no contempla en cap cas la possibilitat de realitzar
moviments de terres en domini públic i, d’altra banda, l‘article 104.h), només permet la
seva autorització en zona de servitud i afectació i a condició que no siguin perjudicials
per a la carretera o la seva explotació, havent-se de donar els dos requisits de forma
simultània.
Per tant, de l’exposat es pot concloure que els moviments de terres no estan en cap
cas permesos en zona de domini públic i que la interpretació que el recurrent fa de la
norma no és la correcta en no haver interpretat la redacció de l’article en la seva
totalitat, ja que l’autorització d’un moviment de terres que no sigui perjudicial per a la
carretera o la seva zona de domini públic és indissociable al fet que l’esmentat
moviment es realitzi en zona de servitud o afectació, la qual cosa no es produeix en el
cas que ens ocupa.
c) Manca de previsió d’un accés a la finca en el projecte constructiu de la variant
de Sant Pere Sacarrera i impossibilitat d’accedir a la finca des d’un altre punt.
En relació amb aquest punt, no s’entren a valorar les previsions del projecte
constructiu de la variant de Sant Pere Sacarrera, les disconformitats amb el qual
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haurien d’haver estat formulades en el marc del procediment de construcció de la
citada variant.
No obstant l’anterior, en relació amb l’al·legació formulada relativa a la impossibilitat
d’accedir a la finca, en l’informe de data 10 de maig de 2016 emès pels tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i mobilitat, es posa de manifest que la
finca limita amb tres espais diferents:
- Amb la zona de domini públic de la variant de titularitat de la Diputació de
Barcelona.
- Amb un seguit de finques urbanes edificades de titularitat privada i sense accés
públic fins a la finca indicada.
- Amb el vial públic de titularitat municipal d’accés a la passarel·la, restringit
actualment a vianants.
Es manifesta així mateix que, consultades les característiques del vial públic d’accés a
la passarel·la de titularitat municipal i que limita amb la finca al llarg de tot el marge
est, que actualment té un ús exclusiu per a vianants i que es troba sobre l‘antic vial
d’accés a la finca, aquest està tècnicament dimensionat per admetre el seu ús
ocasional per tractors que sol·licita el senyor XXX. Altrament, l’Ajuntament de Mediona
ha manifestat la seva conformitat a la possibilitat de desplaçar els fitons actualment
col·locats per impedir el pas de vehicles, de forma que una part del vial pugui ser
habilitat per al pas de tractors i accés a la finca del senyor XXX.
En el mateix sentit es van pronunciar els tècnics de l’Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures en informe de data 11 de març de 2014 que es va emetre
amb motiu de l’escrit presentat a l’Ajuntament de Mediona per l’anterior propietari de la
finca, tramés al citat Ajuntament mitjançant escrit de data 26 de març de 2016 i que diu
el següent:
“En resposta a la carta enviada per l’Ajuntament de Mediona el passat 10 d’octubre de
2013, on s’adjunta petició del Sr. XXX on demana un accés a la parcel·la 29 del
polígon 42 que ha quedat sense accés com a conseqüència de les obres de la nova
connexió entre les carreteres C-244 i la BV-2136 al TM de Mediona, l’Oficina de
Planificació i Actuació en Infraestructures informa el següent:
Que les condicions d’accés a la parcel·la 29, grafiada com “A”, del polígon 42 no ha
sofert cap variació amb la construcció de la nova connexió entre les carreteres BV2136 i la C-244, donat que continua tenint accés per la vorera del nou vial municipal
consolidat d’accés a la passera.
Que aquest accés podria ser ocasionalment rodat.”
Es per tot l’exposat que els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat proposen en l’informe de data 10 de maig de 2016 abans esmentat que
l’accés a la finca es realitzi des del vial públic municipal d’accés a la passarel·la un cop
desplaçats els fitons actualment existents i que restringeixen el pas de vehicles.
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Atès que l’actuació autoritzada no es troba en un dels 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 que, d’acord amb
el que disposa l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i el procediment administratiu comú, correspon a la
Junta de Govern la resolució del present recurs.
Vist el que disposa 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, 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.- Admetre a tràmit el recurs reposició presentat en data 8 de febrer de 2016
pel senyor XXX contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de
data 17 de desembre de 2015, de denegació d’autorització d’obres de construcció de
nou accés a la carretera BV-2136, al PK 0+320, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Mediona (expedient núm. 2015/6406), per tal com ha estat presentat en
temps i forma.
Segon.- Desestimar el recurs citat al paràgraf anterior de conformitat amb els
raonaments i motivacions que figuren a la part expositiva de la present resolució.
Tercer.- Notificar la present resolució al senyor XXX, amb indicació dels recursos
procedents.”
29.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, una
addenda per modificar el conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de data 3 de juny de 2014
referent a les obres del projecte d’”Itinerari de vianants a la travessera de la
carretera BV-5128, entre els p.k. 28+165 i 28+290. T.M. Sant Pol de Mar”.- 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 Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
“Per acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
ordinària celebrada amb data 24 d’abril de 2014 (Ref. Reg.: A 177/14), es va aprovar
un conveni específic de col·laboració entre aquesta Diputació i l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, el qual va ser acabat de formalitzar per ambdues parts el dia 3 de juny de
2014, als efectes de l’execució, a càrrec de la Diputació de Barcelona, de les obres del
projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la travessera de la carretera BV-5128,
entre els punts quilomètrics 28+165 i 28+290. T.m. Sant Pol de Mar” (Codi
PJV1081PC03).
152

Àrea de Presidència
Secretaria General

En virtut de les previsions de l’esmentat conveni, el cost de l’obra ascendeix a la
quantitat de 106.681,25 EUR., dels quals 43.739,33 EUR seran finançats per la
Diputació de Barcelona i 62.941,92 EUR. per l’Ajuntament.
Atès que el pacte tercer del conveni esmentat estableix que la baixa que resulti del
procediment d’adjudicació de les obres es deduirà de l’aportació econòmica municipal.
Vist que la baixa d’adjudicació del contracte d’obres ascendeix a la quantitat de
18.582,24 EUR, l’aportació municipal es concreta en 44.359,68 EUR.
Atès que posteriorment a la signatura del conveni, i dins del marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el
31 de maig de 2012, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va sol·licitar a la Diputació de
Barcelona un ajut econòmic com a complement de preacord en el marc de les meses
de concertació sobre l’actuació esmentada, per un import de 62.959,44 EUR. La
concessió d’aquest ajut va ser aprovada mitjançant Decret del Diputat delegat per a la
Cooperació local de data 26 de gener de 2015 amb una aportació de la Diputació de
Barcelona de 62.941,92 EUR.
Vist que, posteriorment, per un altre Decret del Diputat delegat per a la Cooperació
local d’aquesta Diputació, de data 22 de maig de 2015, es va aprovar l’adopció de
canvi de destinació dels preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per
l’actuació “Execució de la continuïtat de l’itinerari de vianants a la travessera de la
carretera BV-5128 entre el PK 28+165 i PK 28+290”, per un import de 62.941,92 EUR
com a suport material.
Atès que l’aprovació d’aquest ajut material s’ha de condicionar a l’aprovació posterior
d’una addenda modificativa al conveni subscrit esmentat formalitzat entre la Diputació i
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar amb data 3 de juny de 2014, en el sentit de modificar
el finançament de l’actuació i establir que el cost de les obres serà assumit
íntegrament per la Diputació de Barcelona.
Atès que l’ens destinatari va fer constar en el marc de la formalització de l’actuació la
delegació de l’execució de l’actuació a favor de la Diputació de Barcelona, es va
aprovar en virtut de Decret dictat en data 24 de desembre de 2015 pel Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquesta Diputació,
l’atorgament del següent ajut material (actuació 15/X/213585), en el marc de les
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tot condicionant-lo a la modificació del conveni
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar aprovat per acord de
la Junta de Govern de 24 d’abril de 2014, en el sentit indicat a la part expositiva de la
proposta del referit Decret:
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DADES DE L’ACTUACIÓ
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ens destinatari
P-0823500-D
NIF
Execució de la continuïtat de l’itinerari de vianants a
la travessera de la carretera BV-5128 entre el PK
Actuació
28+165 i PK 28+290
15/X/213585
Codi XGL
Aportació de la Diputació 44.359,68 EUR.
44.359,68 EUR.
Periodificació
2015
Àmbit de concertació
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Així mateix, segons el referit Decret de 24 de desembre de 2015, es va aplicar la
despesa de 44.359,68 EUR, cost de l’actuació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61106 del pressupost de la Diputació de l’exercici 2015.
En conseqüència, s’ha formulat el text d’una addenda al conveni específic formalitzat
amb data 3 de juny de 2014, la qual s’adopta de comú acord entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar de conformitat amb els termes de l’abans
esmentat Decret de 24 de desembre de 2015 d’atorgament de l’ajut material concedit a
l’Ajuntament, en el marc de les instruccions de gestió d’actuacions derivades de les
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
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 d’abril de 2014 (Reg. núm. 177/14) i es va formalitzar en
data 3 de juny de 2014 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar, als efectes de l’execució, a càrrec de la Diputació de Barcelona, de les obres del
projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la travessera de la carretera BV-5128,
entre els punts quilomètrics 28+165 i 28+290. T.m. Sant Pol de Mar” (Codi
PJV1081PC03), de conformitat amb el Decret dictat en data 24 de desembre de 2015
pel Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
d’aquesta Diputació, d’atorgament d’ajut material a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
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(actuació 15/X/213585), en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015,
tot això d’acord amb el text de l’addenda que es transcriu a continuació:
(...)
“ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA TRAVESSERA
DE LA CTRA. BV-5128 P.K. 28,165-28,290
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, 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.
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, representat per l’Il.lma. Alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament, Sra. Montserrat Garrido Romera, i assistida per la Secretària de la Corporació,
Sra. Maria Carme Solís Ferrer.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.- Per acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
ordinària celebrada amb data 24 d’abril de 2014 (Ref. Reg.: A 177/14), es va aprovar un
conveni específic de col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, el
qual es va acabar de formalitzar per ambdues parts el dia 3 de juny de 2014, als efectes de
l’execució, a càrrec de la Diputació de Barcelona, de les obres del projecte constructiu de
les obres d’“Itinerari de vianants a la travessera de la carretera BV-5128, entre els punts
quilomètrics 28+165 i 28+290. T.m. Sant Pol de Mar” (Codi PJV1081PC03).
2.- En virtut de les previsions de l’esmentat conveni, el cost de l’obra ascendeix a la quantitat
de 106.681,25 EUR., dels quals 43.739,33 EUR seran finançats per la Diputació de
Barcelona i 62.941,92 EUR. per l’Ajuntament. El pacte tercer del conveni esmentat estableix
que la baixa que resulti del procediment d’adjudicació de les obres es deduirà de l’aportació
econòmica municipal. Vist que la baixa d’adjudicació del contracte d’obres ascendeix a la
quantitat de 18.582,24 EUR, l’aportació municipal es concreta en 44.359,68 EUR.
3.- Amb posterioritat a la signatura del conveni, i dins del marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de
2012, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut
econòmic com a complement de preacord en el marc de les meses de concertació sobre
l’actuació esmentada, per un import de 62.959,44 EUR. La concessió d’aquest ajut va ser
aprovada mitjançant decret del Diputat delegat per a la Cooperació local de data 26 de
gener de 2015 amb una aportació de la Diputació de Barcelona de 62.941,92 EUR.
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4.- En virtut d’un altre Decret del Diputat delegat per a la Cooperació local d’aquesta
Diputació, de data 22 de maig de 2015, es va aprovar l’adopció de canvi de destinació dels
preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per l’actuació “Execució de la
continuïtat de l’itinerari de vianants a la travessera de la carretera BV-5128 entre el PK
28+165 i PK 28+290”, per un import de 62.941,92 EUR com a suport material.
5.- En virtut de Decret dictat en data 24 de desembre de 2015 pel Vicepresident primer i
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquesta Diputació, es va aprovar
l’atorgament d’un ajut material d’aprovació de l’actuació 15/X/213585 “Execució de la
continuïtat de l’itinerari de vianants a la travessera de la carretera BV-5128 entre el PK
27+165 i PK 28+290”, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, tot condicionant-lo a la
modificació del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
aprovat per acord de la Junta de Govern de 24 d’abril de 2014, en el sentit indicat a la part
expositiva de la proposta del referit Decret, en virtut del qual la despesa del cost de
l’actuació de 44.359,68 EUR es va aplicar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61106 del pressupost de la Diputació de l’exercici 2015.
6.- Atès que l’aprovació d’aquest ajut material s’ha de condicionar a l’aprovació posterior
d’una addenda modificativa al conveni subscrit esmentat formalitzat entre la Diputació i
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar amb data 3 de juny de 2014, en el sentit de modificar el
finançament de l’actuació i establir que el cost de les obres serà assumit íntegrament per la
Diputació de Barcelona, s’adopta de comú acord entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar la present addenda al conveni que va ser formalitzat per
ambdues parts amb data 3 de juny de 2014.
7.- 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 Primer del conveni formalitzat en data 3 de juny de 2014,
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, referent a les obres
del projecte constructiu de d’“Itinerari de vianants a la travessera de la carretera BV5128, entre els punts quilomètrics 28+165 i 28+290. T.m. Sant Pol de Mar”, el text del
qual queda amb la següent redacció:
“ Primer. Objecte general del conveni
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de
les parts per a l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants
a la travessera de la carretera BV-5128, entre els punts quilomètrics 28+165 i
28+290. T.m. Sant Pol de Mar” (Codi PJV1081PC03), i la determinació dels àmbits
propis de conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució.
El cost de les obres serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.
• Segon.- Modificar el pacte Tercer de l’esmentat conveni, el text del qual queda amb la
següent redacció:
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Tercer. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
Una vegada executades les obres del projecte constructiu, la conservació i el
manteniment de la resta dels elements continguts en l’àmbit de les obres de
referència no indicats en el Pacte Segon, correspon a l’Ajuntament, des de la
finalització de les obres.
• Tercer.- 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 l’Ajuntament de Sant Pol de Mar: Montserrat Garrido Romera, Alcaldessa Presidenta;
Maria Carme Solís Ferrer, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per al seu
coneixement i als efectes procedents.
Tercer.- 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.”
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
30.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència, de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat (Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats), amb
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2016.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 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, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
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Província núm. 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 es la
forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article
22 de la LGS.
Atès que des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de serveis d’habitatge,
urbanisme i activitats es vol incentivar les polítiques d’accés a l’habitatge, mitjançant la
provisió d’habitatges de titularitat pública municipal amb finalitat social per poder donar
resposta a les diferents necessitats socials i residencials de la ciutadania.
Per això es vol destinar l’import indicat a la present prova pilot, a una línia de suport
econòmic directe als municipis per finançar l’adquisició de determinats habitatges:
A. Mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015,
de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, que exerceix la
Generalitat de Catalunya en benefici les ens locals on es troba l’habitatge.
B. Compra d’habitatges a preu per sota mercat.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
200.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació: G/50300/15100/76200 del pressupost de
l’exercici 2016.
La present autorització de despesa, resta subjecta a la condició suspensiva de
l’existència de crèdit derivada d’una modificació de crèdit.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i
14.3 de l’Ordenança General 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 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 l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
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.
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 punt 3. 3. b) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 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. 201620165120008543), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici
2016, el text íntegre de la qual és el següent:
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A
L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES MITJANÇANT l’EXERCICI DEL DRET A TANTEIG I
RETRACTE DEL DECRET LLEI 1/2015 I LA COMPRA A PREU PER SOTA MERCAT,
AMB L’OBJECTIU D’AMPLIAR EL PARC MUNICIPAL D’HABITATGE, ANY 2016
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201620165120008543
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.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest
procediment de concessió.
2. Objecte i finalitat de les subvencions
1. L'objecte de 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 l’Oficina d’Habitatge, de la Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat destinades a finançar
projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
L’adquisició de determinats habitatges sota dos línies d’actuació:
A. L’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de
processos d’execució hipotecària. De conformitat amb l’article 2, a) de dita disposició, el
dret de tanteig i retracte l’exerceix la Generalitat en benefici del municipi, motiu pel qual
s’estableix la subvenció en favor dels ajuntaments.
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B. La compra d’habitatges a preu per sota mercat. S’entén, en el marc d’aquesta
convocatòria, que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al
règim especial d’HPO regulat en el Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge.
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any,
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
• Facilitar als ajuntaments adherits a la XSLH l’ampliació del parc públic municipal
d’habitatge i, conseqüentment, l’oferta d’habitatge assequible destinat a pal·liar
situacions de vulnerabilitat residencial.
• Altres objectius complementaris, d’interès públic, social i econòmic com evitar la
pèrdua de l’habitatge per motius econòmics, facilitar l’accés a l’habitatge en
condicions assequibles i incentivar l’entrada al mercat de lloguer social d’habitatges
desocupats.
3. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions, els ajuntaments que en funció de la línia
de subvenció compleixin els requisits següents:
A. Requisits dels ajuts econòmics per l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici
del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de
processos d'execució hipotecària.
A.1) Requisits dels ens locals destinataris:
Són destinataris dels ajuts econòmics per l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici
del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 concedits en el marc d'aquesta
convocatòria els municipis de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona que
compleixin els següents requisits:
i. Considerats amb demanda residencial forta i acreditada d'acord amb l'annex al Decret
75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge.
A la de marcació de Barcelona són els 51 municipis següents:
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Badalona
Barberà del Vallès
Barcelona
Calella
Canovelles
Castellar del Vallès
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Franqueses del Vallès, Les
Gavà
Granollers
Hospitalet de Llobregat, L'
Igualada
Manlleu
Manresa
Martorell
Masnou, El
Mataró
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montgat
Montmeló
Montornès del Vallès

Olesa de Montserrat
Parets del Vallès
Pineda de Mar
Prat de Llobregat, El
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Pere de Ribes
Sant Quirze del Vallès
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet
Santa Perpètua de Mogoda
Sitges
Terrassa
Vic
Viladecans
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar

ii. Que estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge (XSLH) de la Diputació
de Barcelona o que hagin sol·licitat formalment la seva adhesió.
iii. No ostenta la condició de beneficiaria dels ajuts atorgats la ciutat de Barcelona per
raó de la seva subjecció al règim especial de cooperació amb la Diputació.
A.2) Requisits dels habitatges:
-Preu de venda inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d’HPO.
-Superfície superior a 45m2 i inferior a 120m2
-Habitatges situats en àrees de demanda residencial forta i acreditada
-Habitatges adquirits pel transmitent a partir del 09 d’abril de 2008, en un procés
d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia
hipotecària.
Es valorarà de forma complementària l’estat d’ocupació de l’habitatge i el seu estat de
conservació, d’acord amb el resultat de la inspecció de l’habitatge.
B. Requisits dels ajuts econòmics per la compra d'habitatges a preu per sota mercat.
B.1.) Requisits del ens locals destinataris:
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Són destinataris dels ajuts econòmics per la compra d’habitatges a preu per sota mercat
concedits en el marc d'aquesta convocatòria, els municipis de l'àmbit territorial de la
Diputació de Barcelona que estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge
(XSLH) de la Diputació de Barcelona o que hagin sol·licitat formalment la seva adhesió.
No ostenta la condició de beneficiaria dels ajuts atorgats la ciutat de Barcelona per raó
de la seva subjecció al règim especial de cooperació amb la Diputació.
B.2) Requisits dels habitatges:
-Preu de venda inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d’HPO
-Superfície superior a 45m2 i inferior a 120m2
Es valorarà de forma complementària l’estat d’ocupació de l’habitatge i el seu estat de
conservació, d’acord amb el resultat de la inspecció de l’habitatge.
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
4.

Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent en funció de la línia de
subvenció:
A. Adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret
Llei 1/2015 de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
1. Escrit de sol·licitud de subvencions per a ens locals, amb model normalitzat,
degudament formalitzat i signat.
2. En la sol·licitud s’ha d’identificar:
- l’actuació a realitzar
- la línia de suport que es sol·licita
- l’import total de la despesa subvencionable.
- en el cas de petició d’avançament de l’import de la subvenció, caldrà indicar-ho de
forma motivada.
3. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:
- Certificació Intervenció/Secretaria de l’Ajuntament que estableixi la identificació de
l'habitatge objecte de transmissió i la seva superfície, la identificació del titular
actual de l’habitatge, el preu de venda previst, les condicions de la transmissió i
l’estat d’ocupació.
- Còpia de la notificació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) a
l’Ajuntament amb la relació d’habitatges sobre els quals pot exercir el dret de
tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015.
B. Compra d'habitatges a preu per sota mercat.
1. Escrit de sol·licitud de subvencions per a ens locals, amb model normalitzat,
degudament formalitzat i signat.
2. En la sol·licitud s’ha d’identificar:
l’actuació a realitzar
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-

la línia de suport que es sol·licita
l’import total de la despesa subvencionable
en el cas de petició d’avançament de l’import de la subvenció caldrà indicar-ho
de forma motivada.

3. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:
- Certificació Intervenció/Secretaria de l’Ajuntament que estableixi la identificació de
l'habitatge objecte de transmissió i la seva superfície, la identificació del titular
actual de l’habitatge, el preu de venda previst, les condicions de la transmissió i
l’estat d’ocupació.
L’ens sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de la subvenció en qualsevol moment,
abans de la concessió.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
5.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds amb model normalitzat, conjuntament amb la documentació exigida a
l’apartat 4, s’hauran de presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de
Barcelona.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
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).
El termini de presentació restarà obert fins esgotar el crèdit destinat a la present
convocatòria, o en el seu cas fins al 31 d’octubre de 2016.
6. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
7. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà
concessió directa fins a la finalització dels fons o bé fins a la data indicada, i s’anirà resolent
de manera individualitzada per ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els
requisits establerts.
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S’atorgarà com a màxim una subvenció per ajuntament i habitatge per un import màxim de
trenta mil euros (30.000€).
8. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 200.000 euros i anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostaria G/50300/15100/76200.
9. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades serà com a màxim
de trenta mil euros (30.000€) per ens beneficiari i habitatge, que podrà ser justificat
únicament a partir de les despeses d’inversió corresponents a l’adquisició de l’habitatge.
L’aportació de la Diputació de Barcelona no podrà superar en cap cas el cost de la inversió.
No es condiciona l’ajut a cofinançament municipal. En el cas que l’adquisició de l’habitatge
superi els 30.000€ la diferència seria assumida per l’ens local.
10. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
11. Acceptació de la subvenció
S’entendrà que l’Ajuntament accepta tàcitament la subvenció si en el transcurs de 5 dies
hàbils a partir de la recepció de l’acord de concessió, no manifesta expressament les seves
objeccions.
En cas de que l’Ajuntament sol·liciti l’abonament de la subvenció de manera anticipada, és
requisit indispensable per fer el pagament avançat l’acceptació de la subvenció de manera
expressa, que haurà de remetre en el termini de 5 dies hàbils des de la recepció de l’acord
de concessió.
12. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels ens beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, 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.
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen 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 les presents bases.
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
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3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a 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
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses
partides que l’integren
5. 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.
6. 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.

-

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.

13. Despeses subvencionables
Únicament es consideraran despeses subvencionables les despeses del preu d’adquisició
de l’habitatge fins a un màxim de 30.000 euros per municipi i habitatge.
14. 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 base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen,
mitjançant abonament del 100% de l’import atorgat, mitjançant transferència.
Si el sol·licitant ho demana justificadament, es podrà fer un avançament del 100 % de la
subvenció que haurà de ser informat favorablement per l’instructor i aprovat motivadament
en la proposta de concessió de l’ajut. El pagament en aquest supòsit, es realitzarà un cop
rebuda l’acceptació expressa de la subvenció.
El pagament anticipat es justificarà en la necessitat de garantir la suficiència financera dels
ens locals beneficiaris i, d’aquesta manera, assegurar el manteniment i la continuïtat en la
prestació de serveis públics locals en un context de dificultats econòmiques i socials.
15. Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, dins un termini de 3
mesos des de la formalització de l’adquisició de l’habitatge.
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Es poden justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, establert en el
període de temps comprès entre la notificació de la concessió de l’ajut i la finalització del
termini de justificació de la despesa.
La justificació de despesa serà única i es referirà a la totalitat de l’ajut concedit.
En cas que les despeses justificades per l'ens destinatari siguin inferiors a l'aportació
aprovada, el suport econòmic per la Diputació s'ajustarà a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada, amb la conseqüent obligació de reintegrament
d'aquesta part.
Per justificar la despesa caldrà presentar documentació següent:
1) Copia del document públic d’adquisició de l’habitatge amb la corresponent inscripció, o
acreditació de la seva presentació, al Registre de la Propietat corresponent.
2) Certificat del secretari/interventor en el que es faci constar la compra de l’habitatge
subvencionat, que haurà d’identificar l’habitatge adquirit, la data d’adquisició, el preu i la
data de pagament
16. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar 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 al beneficiari 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.
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 del beneficiari,
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 el beneficiari 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 el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les
presents bases.
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18. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per la Diputació de
Barcelona, altres administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
19. 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, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
20. Causes de reintegrament
1. 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, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària 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.
21. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
22. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
23. 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
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exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així com
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.”

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
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
(...)
“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://intradiba.diba.cat/web/pressupostos/subvencions
Primer. Beneficiaris:
Són destinataris de la subvenció els municipis que estiguin adherits a la Xarxa de Serveis
Locals d’Habitatge (XSLH) de la Diputació de Barcelona o que hagin sol·licitat formalment la
seva adhesió.
Per la línia d’actuació d’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i
retracte del Decret Llei 1/2015 els beneficiaris, a més han de ser municipis considerats amb
demanda residencial forta i acreditada d'acord amb l'annex al Decret 75/2014 del Pla per al
dret a l’habitatge.
Segon. Objecte.
L’objecte de la subvenció és l’adquisició
d’actuació:

de determinats habitatges sota dos línies

A. L’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de
processos d’execució hipotecària. De conformitat amb l’article 2, a) de dita disposició, el
dret de tanteig i retracte l’exerceix la Generalitat en benefici del municipi, motiu pel qual
s’estableix la subvenció en favor dels ajuntaments.
B. La compra d’habitatges a preu per sota mercat. S’entén, en el marc d’aquesta
convocatòria, que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al
règim especial d’HPO regulat en el Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de
Barcelona de 15 de gener de 2009).
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Quart. Quantia.
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 200.000,00 euros.
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades serà com a màxim
de trenta mil euros (30.000,00 €) per ens beneficiari i habitatge, que podrà ser justificat
únicament a partir de les despeses d’inversió corresponents a l’adquisició de l’habitatge.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
El termini de presentació restarà obert fins esgotar el crèdit destinat a la present
convocatòria, o en el seu cas fins al 31 d’octubre de 2016.
Sisè. Altres dades
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà
concessió directa fins a la finalització dels fons o bé fins a la data indicada, i s’anirà resolent
de manera individualitzada per ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els
requisits establerts.”
(...)

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2
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.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
200.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària : G/50300/15100/76200 del
pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de Barcelona, condicionat a
l’aprovació de la corresponent modificació de crèdit.
Cinquè.- 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.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU) dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Aquest punt és un exemple de les contradiccions de la gestió de
l’equip de govern d’aquesta Diputació. Just avui vostès aprovaven la concessió de dos
milions d’euros a una activitat privada com el Circuit de Catalunya i, en aquest punt,
segons diu el Dictamen “... amb l’objecte d’ampliar el Parc Municipal d’Habitatge pel
2016...”, vostès en destinen un 10%, una desena part. Encara que el mercat
immobiliari no té els preus de la bombolla passada, quants pisos pensen ampliar amb
dos-cents mil euros? Creuen que és suficient aquesta quantitat? Creuen que és una
mostra inequívoca de la prioritat del Govern de la Diputació per a posar en primera
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línia de foc la lluita en la defensa dels drets bàsics de les persones i, sobretot, del dret
a l’habitatge? Nosaltres entenem que, de cap de les maneres. Des de diferents agents
al territori s’estan fent esforços ingents per ampliar, per diverses vies, el Parc Municipal
d’Habitatges i, sobretot, per donar resposta a aquelles persones que no poden assumir
qüestions de pobresa energètica; o hi ha ajuntaments que estan fent un esforç ingent
per intentar tenir la seguretat jurídica per poder ocupar segons pisos buits, en
determinats casos, fins i tot, amb convenis amb grans tenidors de Parcs d’Habitatges.
Des del nostre punt de vista, tot i que la intenció és o pot semblar bona, però, sense
cap mena de dubte, és del tot insuficient. I ho deixarem aquí, en tot cas, després ho
podem continuar comentant.
Intervé, per respondre, el diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, senyor Mut
(ERC), qui diu: Simplement per aclarir conceptes. Això és una prova pilot, és a dir, això
no s’havia fet. Per tant, decidim que farem aquest ajut per adquisició d’habitatges per
destí públic. Són dos-cents mil euros però, inicialment, eren tres-cents mil. El què
passa és que cent mil d’ells ja s’han utilitzat en convenis directes amb ajuntaments que
podien exercir el dret de tanteig, d’acord amb el Decret 1/2015 i, si no ho fèiem
directament, se’ls hi passava el termini; per tant, l’Ajuntament de Montornès del Vallès,
Mataró i Granollers ja han rebut diners per adquirir habitatges.
Per què aquesta quantitat inicialment i per aquest any? Per una senzilla raó, perquè
moltes vegades creiem que hi ha moltes possibilitats d’adquirir habitatges sota preu de
mercat i no és així. Amb dades que ens passa l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya,
de les dues mil dues-centes setanta-set notificacions que fan als ajuntaments per
adquirir habitatges, els ajuntaments només adquireixen al final, quaranta-set. De dos
mil dos-cents setanta-set, adquireixen quaranta-set. Per què? Perquè els habitatges
que ofereixen els bancs són, per dir-ho d’una forma suau, no són molt... Bé, és igual,
ja m’entenen, no són molt macos ni estarien en disposició de ser habitats. Per tant,
hem preferit fer una quantitat que nosaltres després puguem donar als municipis, per
tal de veure si són capaços de gastar aquesta quantitat i, a partir d’aquí, en funció de
la demanda que tinguem, l’any que ve ens hem de proposar d’augmentar-la en funció
de la demanda que hi hagi hagut.
La senyora presidenta al senyor Mut la seva intervenció i torna a donar la paraula al
diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Jo ja coneixia el parer i tot el
recorregut que ha tingut aquest Dictamen des de, pràcticament, el seu començament;
però, d’acord, tres-cents mil euros com a prova pilot; no s’ha fet mai; etc. Però, en tot
cas, la necessitat d’habitatge a la província de Barcelona és tan gran que no podem
esperar a l’any vinent. És a dir, fem la prova pilot a veure quina és la resposta per part
dels ajuntaments i, en funció d’aquesta resposta, jo crec que la Diputació i el seu
Govern ha de tenir previst un pla B per incrementar, ja en aquest mateix any si és
possible, aquesta aportació. És a dir, és un problema de primera necessitat i, com a
institució pública que dóna cobertura a tota la demarcació, entenem que ha de ser una
prioritat i hem de posar el focus en aquest punt. Gràcies.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Jo també vull recordar que nosaltres
estem aportant un milió d’euros a la Xarxa d’Habitatge Sostenible, que és aquesta
xarxa que garanteix l’habitatge a les persones amb més vulnerabilitat, a través de tota
la xarxa del tercer sector; de totes les entitats del tercer sector. Per tant, estic d’acord i,
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crec que el diputat així ho ha expressat, que fem aquesta prova pilot per ajudar els
ajuntaments a incentivar-los a que puguin anar al dret de tanteig i retracte però no
oblidem que la nostra implicació no és de dos-cents mil; va més enllà i ens haurem
d’esforçar perquè pugui anar més enllà.
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la liquidació
definitiva del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Monistrol de Calders, amb data 11 de novembre de 2005, per a la redacció del
projecte de reparcel·lació del sector “Masia del Solà” de l’esmentat terme
municipal, i la devolució al dit Ajuntament de la quantitat de 24.951,79 euros,
corresponents a la baixa d’adjudicació del projecte.- 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 Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
“Vist que l’Ajuntament de Monistrol de Calders i l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i
Activitats Locals de la Diputació de Barcelona (en l’actualitat Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats -GSHUA) van subscriure un conveni en data 11 de
novembre de 2005, mitjançant el qual la Diputació de Barcelona es comprometia a
prestar assistència per a la redacció del projecte de reparcel·lació del sector “Masia del
Solà” de dit municipi.
Atès que el pacte tercer del conveni subscrit preveia una aportació econòmica per part
de l’ens local de 238.850,00 €, IVA inclòs.
Vist que per tal de fer efectiva l’assistència es van adjudicar els referits treballs a
l’empresa URBANISME INTEGRAL I MEDI AMBIENT, SL, per un import de
214.965,00 €, IVA inclòs.
Vist que a conseqüència de la baixa en el preu d’adjudicació del contracte es va
modificar l’esmentat conveni en el sentit de reduir l’aportació econòmica que havia
d’efectuar l’Ajuntament, passant de 238.850,00 € a 214.965,00 €, IVA inclòs,
mitjançant decret de 27 d’octubre de 2010 de la Presidenta delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge d’aquesta Diputació.
Atès que l’Ajuntament de Monistrol de Calders, mitjançant un escrit del seu alcalde de
data 21 de desembre de 2015, ha sol·licitat la resolució de l’assistència per a la
redacció del projecte de reparcel·lació del sector “Masia del Solà” de dit municipi.
Vist l’informe emès en data 19 d’abril de 2016 pel Servei d’Urbanisme de la Gerència
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (amb segell d’entrada al Servei JurídicoAdministratiu de 18 de maig de 2016), on es proposa accedir a la liquidació definitiva
del conveni, el text íntegre del qual és el següent:
“
INFORME DE PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE L’ASSISTÈNCIA PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR “MASIA DEL SOLÀ”,
DE MONISTROL DE CALDERS
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En data 11 de novembre de 2005 es va subscriure un conveni entre I'lnstitut d'Urbanisme,
Habitatge i Activitats Locals, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona (actualment
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, GSHUA) i l’Ajuntament de Monistrol
de Calders, pel qual l'lnstitut d'Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals prestava a
I'Ajuntament de Monistrol de Calders assistència per a la redacció, tramitació i inscripció al
Registre de la Propietat del Projecte de Reparcel·lació del sector "Masia del Solà", d’aquest
municipi.
En virtut d’aquest conveni es va acordar contractar els referits treballs a l’empresa
URBANISME INTEGRAL I MEDI AMBIENT, SL, adjudicant-se els mateixos per un import de
214.965,00 €, IVA inclòs, signant-se el contracte en data 30 de desembre de 2005.
Com a resultat de l’assistència l’equip esmentat va realitzar els treballs corresponents de
conformitat a allò establert al plec de prescripcions tècniques, fins al lliurament del document
per a la seva aprovació definitiva, havent-se abonat l’import de 175.048,21 € (80% del total),
essent aquest import, per tant, el que correspon assumir a l’Ajuntament de Monistrol de
Calders.
L’actual context econòmic, i la previsió que la Generalitat de Catalunya elabori una nova
legislació específica per a les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, ha motivat que en
data 21 de desembre de 2015 l’Alcalde de la corporació, Sr. Ramon Vancells Casacuberta
dirigís ofici al Sr. Josep Ramon Mut i Bosque, Diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge de la
Diputació de Barcelona, demanant el desistiment de l’assistència esmentada.
A tenor dels fets exposats es proposa liquidar definitivament l’assistència que la GSHUA
prestava a l’Ajuntament de Monistrol de Calders en la redacció del Projecte de
Reparcel·lació del sector "Masia del Solà", d’aquest municipi.
”

Vist que l’import final dels citats treballs han suposat uns costos de cent setanta-cinc
mil quaranta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (175.048,21 €), IVA inclòs, els quals
representen el 80% del total dels treballs previstos.
Atès que l’Ajuntament de Monistrol de Calders, per aquest concepte, ha ingressat a la
Diputació de Barcelona la quantitat de dos-cents mil euros (200.000,00 €).
Vist que, com es desprèn de l’anterior, el cost total de l’assistència ha resultat inferior a
l’import aportat per l’ens local, per la qual cosa procedeix retornar a l’Ajuntament la
quantitat de vint-i-quatre mil nou-cents cinquanta-un euros amb setanta-nou cèntims
(24.951,79 €), en concepte de liquidació de l’assistència de referència.
Vist l'apartat 3.4 i. 3) 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- LIQUIDAR DEFINITIVAMENT el conveni subscrit entre l’Ajuntament de
Monistrol de Calders i la Diputació de Barcelona per a la redacció del projecte de
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reparcel·lació del sector “Masia del Solà” de l’esmentat municipi, en base a les
consideracions efectuades en la part expositiva del present dictamen.
Segon.- FIXAR l’import final dels treballs objecte de la citada assistència en cent
setanta-cinc mil quaranta-vuit euros amb vint-i-un cèntims (175.048,21 €), IVA inclòs.
Tercer.- RETORNAR a l’Ajuntament de Monistrol de Calders la quantitat de vint-iquatre mil nou-cents cinquanta-un euros amb setanta-nou cèntims (24.951,79 €), que
correspon a la diferència entre l’import ingressat per l’ens local (200.000,00 €) i el cost
final de l’assistència de referència (175.048, 21 €).
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Monistrol de Calders, als
efectes oportuns.”
PRECS I PREGUNTES
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: En el punt anterior, sobre Monistrol de Calders, he estat temptat
d’intervenir, però ja em semblava bé la resolució del Dictamen i, per això, no he dit res.
En tot cas, durant aquests dies hem rebut una notificació d’un particular que
denunciava una situació al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac. Fa
referència, jo ara els hi donaré totes les dades, encara que ens consta que el Govern
de la Diputació ja en té coneixement. Concretament, és la situació que hi ha a la
parcel·la BV 1221,12 al Terme Municipal de Mura. Els donaré les coordenades també i
em disculparan: 41.65 30 90 i 1.98 19 17. Aquest particular, sembla ser, que ja ha
posat en coneixement a l’oficina que hi ha al Coll d’Estenalles pel fet que, en aquesta
casa pseudo-abandonada, sovint, es fan, de forma no reglada, diferents barbacoes
que poden suposar un alt risc d’incendi, a més a més, de l’aportació d’aigües negres al
torrent. Simplement això, posar de nou en coneixement aquest particular, a la Junta de
Govern, a fi d’evitar el què podria ser, en el temps que estem, un risc potencial elevat
d’incendi.
La senyora presidenta li agraeix el comentari i dóna la paraula al diputat delegat
d’Espais Naturals i Medi Ambient, senyor Valentí Junyent (CiU), qui diu: El diputat
Calderer està al corrent, com a diputat responsable de Parcs Naturals, però no li puc
afegir res més. Jo vaig estar al Coll d’Estenalles per a altres gestions, aquest
divendres, i m’ho van comentar els del parc, però ell és el que està fent el seguiment i
no els hi puc dir en quin punt està. A la propera Comissió l’informem.
La senyora presidenta diu: Hi estarem a sobre.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 50 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,
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