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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2016
A la ciutat de Barcelona, el 13 d’octubre de 2016, a les 11 hores, es reuneix a la Sala
Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència del
vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), per absència de la
presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i del vicepresident primer, senyor
Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM). Assisteixen a la sessió el vicepresident tercer,
senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i
Pla (CiU), vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i 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 Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (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 Núria Marín i Martinez
(PSC-CP) i senyors , Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i
Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència, a més de la presidenta senyora Conesa i del vicepresident
primer, senyor Guiteras, els diputats senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM) i Rafael
Homet i Ventayol (ERC-AM) i la diputada senyora Alexandra Sevilla i Oliveras
(Entesa).
Oberta la sessió pel president accidental, senyor Marc Castells (CiU), s’entra a
l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a
continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 de setembre de 2016.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar i ampliar la
designació de representants de la Diputació de Barcelona en diversos
organismes.
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3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’Informe, previ, preceptiu i favorable, de la Secretaria General, relatiu a l’expedient
de constitució de l’agrupació dels municipis de Sora i Rupit i Pruit, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal
Suprem, en el procediment núm. 2081/2015, que estima íntegrament el recurs de
cassació, formulat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona
contra la Sentència, de 26 de març de 2015, dictada per la Secció Tercera de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el recurs núm. 75/2009, que es va interposar contra la Resolució de la
Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
d’11 de desembre de 2008, referent a l’aprovació del “Pla Especial de Protecció
del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny”.

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el procediment núm. 139/2015,
que desestimà el recurs contenciós administratiu interposat pels senyors XXX i
XXX contra el Decret de la Presidència, de data 11 de febrer de 2015, pel qual es
va acordar desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 19 de
maig de 2014, a la carretera BV-1462, de Sarrià a Vallvidrera, a causa de la
topada contra un porc senglar que, sobtadament, va envair la calçada.

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8675/2016, de data 14 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 146/2016-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX i
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
personals i materials derivats de l'accident de trànsit, ocorregut el dia 2 de
novembre de 2014, al PK 7+000 de la carretera BV-5031, quan va caure a terra a
causa de la presència de restes de vegetació a la calçada, procedents de la sega
dels marges de la via.

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8677/2016, de data 14 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 218/2016-1,
procediment abreujat, interposat per la senyora XXX i la companyia AXA
SEGUROS, S.A. contra el Decret de 8 d'abril de 2016, de desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats
de l'accident de trànsit, ocorregut el dia 26 de novembre de 2014, al PK 6+900 de
la carretera C-1410-z, a causa de la topada contra un porc senglar que va
irrompre sobtadament a la calçada.
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Direcció de Relacions Internacionals
8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
modificació del pressupost de diverses accions, subvencionades en el marc de les
convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713, per a l’atorgament
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats dels municipis de
la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament.

Gabinet de Premsa i Comunicació
9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases especifiques, del concurs audiovisual i
fotogràfic #jodicprou.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015, del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins el 31 de
març de 2016.
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014, del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, pluriennals i amb termini de justificació
fins el 31de març de 2016.
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda
del Conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci Localret, per determinar l’aportació de la Diputació de
Barcelona per a l’exercici 2016.
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
13. AJUNTAMENT DE BEGUES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setantacinc mil euros), per a finançar l’actuació local “Rehabilitació de Cal Purròs”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
14. AJUNTAMENT DE TORRELAVIT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió, d’un Crèdit de Caixa d’import 161.172 € (cent
seixanta-un mil cent setanta-dos euros), per a finançar l’actuació local “Reparació i
rehabilitació de la piscina municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

3

Àrea de Presidència
Secretaria General

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Comerç Urbà
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
concessió de subvencions, derivades de la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte
de finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector
comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà
i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis, per a
l’exercici 2016, per un import total 150.000 € (cent-cinquanta mil euros).
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis d’Educació
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
recurs de reposició interposat per la “Fundació Privada Indera” en el marc de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any
2016.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
17. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Agencia Catalana de l’Aigua-Departament de Gestió Tècnica, en resolució de
l’expedient núm. 2016/4144.
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Torrelavit, en resolució de l’expedient núm. 2016/4268.
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/5397.
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
XXX, en resolució de l’expedient 2016/5459.
21. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/6619.
22. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2016/6652.
23. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/7010.
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24. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a favor del
Sr XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/7534.
25. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/7822.
26. Dictamen pel qual es proposar aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Calldetenes, en resolució de l’expedient núm. 2016/7851.
27. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a favor del
Sr. XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/7995.
28. Dictamen pel qual es proposa rectificar l’errada material (NIF del destinatari) de
l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de data 28 de juliol de 2016, pel
qual es va autoritzar una tala d’arbres a favor del Sr. XXX, en resolució de
l’expedient núm. 2016/5876, de conformitat amb el que preveu l’article 109.2, de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Convenis de col·laboració
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’actuació 16/X/229218 “Itinerari de vianants a la carretera BV-2429. TM Sant
Cugat Sesgarrigues”, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, així com la minuta del conveni corresponent, a formalitzar amb l’Ajuntament
de Sant Cugat Sesgarrigues.
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, referent a les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la
carretera BV-1201 entre el nucli urbà i el cementiri de Can Singla. T.M. Olesa de
Montserrat”, a executar per la Diputació.
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Cànoves i
Samalús, referent a les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la
carretera BP-5107 entre l’accés al nucli i el camí del Cementiri, p.k. 40,900 al p.k.
41,100. T.M. Cànoves i Samalús”, a executar per la Diputació.
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló, referent a les obres del projecte constructiu de “Millora de la seguretat
viària a la carretera BV-5229 entre el p.k. 0,580 i el p.k. 0,780. T.M. Sant Vicenç
de Torelló”, a executar per la Diputació.
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Sant Quirze de
Besora, referent a les obres del projecte constructiu de ”Millora del tram de la
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carretera BV-5227 entre els p.k. 0,700 i 0,920. T.M. Sant Quirze de Besora”, a
executar per la Diputació.
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar,
referent a les obres del projecte constructiu de ”Millora de la seguretat viària a la
travessera BV- 6001 entre el p.k. 0,500 i el p.k. 2,200. T.M. Malgrat de Mar”, a
executar per la Diputació.
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, referent a les obres del projecte
constructiu d’”Itinerari de vianants a la carretera BV-1435 entre el barri del Rieral i
Lliçà d’Amunt. T.M. Sta. Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt”, a executar per la
Diputació.
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Sant Agustí de
Lluçanès i amb l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, referent a les obres del
projecte constructiu de ”Millora de la carretera BV-4608 a l’entrada al municipi de
Sant Boi de Lluçanès. T.M. S. Boi de Lluçanès i S. Agustí de Lluçanès”, a
executar per la Diputació.
37. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la minuta
d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Cardona, referent
a les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la cruïlla de la BV-3001 amb la
carretera de la Mina. T.M. Cardona”, a executar per la Diputació.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
recurs de reposició, interposat per l’Associació Esplai Rabadà contra l’acord de la
Junta de Govern, de data 9 de juny de 2016, que desestimà la seva sol·licitud de
subvenció “per menor valoració, en la convocatòria de subvencions 2016.
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’acord
adoptat per la Junta de Govern, en data 9 de juny de 2016, d’aprovació de la
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a 2016, en el sentit de modificar el
número de NIF de la “Fundació Itinerarium”, ja que el que hi apareixia era
incorrecte, de conformitat amb el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre.
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial
de revocació total de les subvencions relacionades en la part expositiva, per no
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haver presentat la justificació de la subvenció que els va ser concedida en el marc
de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre, per
un import de 10.480,37 € (deu mil quatre-cents vuitanta euros amb trenta-set
cèntims).
Prèvia declaració d’urgència, que haurà de ser votada a favor per majoria absoluta
dels membres de la Junta de Govern, es proposa incorporar a l’Ordre del Dia de la
sessió el punt següent:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Servei de Programació
Dictamen pel qual es proposa concedir una subvenció per import de quaranta-vuit mil
quatre-cents trenta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims 48.437,55 (EUR) a
l'Ajuntament del Masnou a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2016.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El senyor Castells informa que es retiren els punts números 12 i el 16.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de setembre de 2016.Pel senyor president accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a
la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2016, es pregunta si existeix alguna
objecció o esmena i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar i ampliar la
designació de representants de la Diputació de Barcelona en diversos
organismes.- 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:
“Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va
resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb
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l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria
simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref.
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la
Junta de Govern la designació de representants.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se
el nomenament en qualsevol moment.
Respecte d’allò referit als representants de la Corporació, la Junta de Govern, en
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport. Entre les previsions contingudes al Protocol, està la
de designar suplents sempre que sigui possible i els estatus dels ens respectius no ho
prohibeixin (apartat 2.1).
Efectuats els nomenaments de representants i per assegurar la presència de la
Corporació es considera oportú completar aquesta representació en l'Organització de
Regions Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i d'Associacions de Regions
(ORU/FOGAR), a la qual la Diputació de Barcelona es va adherir per acord plenari de
data 26.5.2016 (AP 99/16) i designar a qui podrà actuar com a suplent de la titular
Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès.
Així mateix, considerant interessant la proposta efectuada per l’Autoritat del Transport
Metropolità de l’Àrea de Barcelona de formar part del Consell de la Mobilitat, cal
designar les persones que en seran els representants.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de
data 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER.- COMPLETAR la designació de representants de la Diputació de Barcelona
en l'Organització de Regions Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i
d'Associacions de Regions (ORU/FOGAR), en la forma següent:
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Primer.- El Ple en la sessió de data 26.5.15 (ref. AP 99/16), en l’acord d’adhesió a
l’Organització, va determinar que la representant de la Corporació era la seva
Presidenta, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès.
Donada la naturalesa de l’ens i per assegurar la presència de la Diputació de
Barcelona en totes les reunions que es convoquin dels diferents òrgans de govern,
es considera convenient designar a les persones que podran substituir-la.
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, amb
l’acord adoptat i la modificació que ara es proposa queda de la següent manera:
1.- El representant de la Diputació de Barcelona en l’Organització de Regions
Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i d'Associacions de Regions
(ORU/FOGAR), será la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès,
sense perjudici que pugui delegar-ho.
2.- Es designa el Diputat delegat de la Presidència Il·lm. Sr. Jaume Ciurana
Llevadot, com a primer suplent, per poder actuar per absència de la Sra.
Conesa en les reunions que es convoquin per l’Organització, i en la
representació que aquesta ostenti.
3.- Es designa el Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, Comissionat de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona, com a segon suplent, per poder
assistir a les reunions que convoqui l’Organització dels seus òrgans de
Govern, sempre que no sigui possible l’assistència ni del representant titular
ni la del seu suplent.
SEGON.- DESIGNAR les persones que han de representar la Diputació de Barcelona
en el Consell de la Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de
Barcelona, en la forma següent:
Primer.- Designar el representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de la
Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona d’acord amb
la petició formulada per formar part del Consell.
La persona designada és:
Titular: Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega Colomer
Diputat Delegat d’Infraestructures viàries i mobilitat
Segon.- Es designen els Srs. Vicenç Izquierdo Camon i Jordi Casals Prat, per
actuar com a suplents del titular, de forma indistinta, per assistir a les reunions del
Consell, en absència d’aquest.
TERCER.- DONAR-SE PER ASSABENTATS del nomenament del Sr. Xavier Boltaina
Bosch, Gerent de la Diputació de Barcelona, i de la Sra. M. Jesús Sorli Fernández,
Cap de la Unitat del Patró, per a formar part del Plenari del Consell d’Empadronament
- INE, en qualitat de titular i suplent respectivament, en representació de la Federació
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Espanyola de Municipis i Províncies, acordada per la seva Junta de Govern en data
5.7.2016, d’acord amb la notificació tramesa.
QUART.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectats pels
nomenaments per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
El senyor Castell dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui
diu: Més enllà del contingut específic del Dictamen, reiterar la petició, ja feta
anteriorment, de la necessitat de reorganitzar la presència de la Diputació als diferents
organismes.
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’Informe, previ, preceptiu i favorable, de la Secretaria General, relatiu a
l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Sora i Rupit i Pruit,
per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.- 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 PSCCP, el present Dictamen que és del tenor literal següent:
“Vist l’ofici de l‘Ajuntament de Sora, amb Registre General d’Entrada a la Diputació de
data 11.09.2016, pel qual es sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de
Barcelona en l’expedient de constitució de l’Agrupació dels municipis de Sora i Rupit i
Pruit, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció.
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Corporació en sentit favorable a la
dita agrupació entre el esmentats municipis, de data 19 de setembre de 2016.
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.j) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 2016,
núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, la sotasignada, en ús de les facultats que li son pròpies, proposa
que per la Junta de Govern d’aquesta Corporació, per delegació de la Presidència,
s’adoptin els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta
Corporació en relació amb l’expedient de constitució de l’Agrupació dels municipis de
10

Àrea de Presidència
Secretaria General

Sora i Rupit i Pruit, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria –
intervenció, que es transcriu a continuació:
“INFORME relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Sora i
Rupit i Pruit, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció
a) Antecedents
Mitjançant ofici presentat per l’Ajuntament de Sora, amb Registre d’Entrada a la Diputació
de Barcelona de data 11.08.2016, i complimentada la documentació per correu electrònic
enviat en data 12.09.2016, l’Ajuntament sol·licita, amb caràcter conjunt pels municipis de
Sora i Rupit i Pruit, el preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona, per a la
constitució de l’agrupació formada per ambdós municipis, per al manteniment en comú del
lloc de treball de secretaria intervenció.
En aplicació de l’art. 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d‘octubre, pel qual es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal de les entitats locals de Catalunya, i que serà objecte d’estudi seguidament, es
constata que entre la documentació aportada consten els certificats dels acords plenaris
dels Ajuntaments de Sora i Rupit i Pruit, amb caràcter favorable a la constitució de
l'agrupació i aprovats per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, així com
el projecte d’estatuts que ha de regular l’agrupació.
b) Disposicions legals
L’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix
que correspon a les comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar
la constitució i dissolució de les agrupacions dels ens locals per al manteniment en comú del
lloc de treball de secretaria i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb
l’acord de les corporacions locals interessades, l’audiència de les entitats afectades i
l’informe previ de la Diputació o ens supramunicipal corresponent.
Per la seva banda l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa que el procediment per acordar la
constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir en comú el lloc de secretaria es
podrà iniciar mitjançant acord de les entitats afectades i es requerirà un informe previ de les
entitats supramunicipals corresponents.
c) Circumstàncies dels ajuntaments interessats
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud dels ajuntaments interessats, i que consten en
els respectius acords d’inici de l’expedient, es justifiquen en la impossibilitat de prestar
correctament les funcions públiques del lloc de treball de secretaria intervenció de manera
aïllada i per separat.
D’acord amb la informació de la que disposa aquesta Diputació, en resulta:
-

El municipi de Sora té una població de dret a 1 de gener de 2015, de 184 habitants i un
pressupost municipal corresponent a 2016, de 261.750 euros.

-

El municipi de Rupit i Pruit té una població de dret a 1 de gener de 2015, de 281
habitants i un pressupost municipal corresponent a 2016, de 470.690 euros.
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L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la
competència del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques per
acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals per al sosteniment en comú del lloc de
secretaria, quan el volum de serveis o recursos d’aquestes sigui insuficient, sense
quantificar el nivell de dita insuficiència, cosa que sí fa l’apartat b) del propi article en tractar
de l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc de treball, que la xifra en una població inferior
a 500 habitants i un pressupost ordinari inferior als 250.000,00 euros.
En aquest sentit és palès que ambdós Ajuntaments es trobarien dintre d’un dels límits
d’insuficiència que justificarien l’opció d’eximir de l’obligació de mantenir el lloc de treball de
secretaria, concretament el que fa referència al nombre d’habitants.
Amb caràcter equivalent es troba l’article 4.1 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con
habilitación de caràcter nacional.
El projecte d’estatuts, que ha estat aprovat inicialment per tots dos Ajuntaments, i, que ha de
regir l’agrupació de municipis, recull els continguts mínims i necessaris com ara el seu
objecte, la seu, els òrgans de govern de l’agrupació, el sistema retributiu, les aportacions de
cadascun dels municipis, la durada de l’agrupació, la seva modificació i les causes de
dissolució.
Finalment, s’efectua una darrera consideració de millora dels estatuts, atès el caràcter
indefinit de la vigència de l’Agrupació, en el sentit que es prevegi la forma de provisió de la
plaça de secretaria-intervenció de l’agrupació en el cas de vacant del titular.
d) Inici del procediment
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats
locals interessades.
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes,
requereix el quòrum del vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació.
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, els
Ajuntaments de Sora i Rupit i Pruit han acreditat aquestes circumstàncies.
e) Conclusió
Atès que resulta acreditada en la documentació tramesa la voluntat conjunta d’ambdós
Ajuntaments afectats, d’iniciar els tràmits per a l’agrupació dels respectius municipis als
efectes de sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció, així com la
concurrència dels requisits exigibles per a la seva aprovació, aquesta Secretaria estima que
es pot informar favorablement l’expedient iniciat per a l’agrupació de municipis, proposada
entre els Ajuntaments de Sora i Rupit i Pruit.
No obstant això la Junta de Govern, i per delegació de la Presidència, d’acord amb el que
preveu l’epígraf 3.4.j) de la refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències
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i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada en el
BOPB, del 22 d’abril de 2016, acordarà el que estimi pertinent.”

Segon.- Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Sora i Rupit i Pruit, per al
seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal
Suprem, en el procediment núm. 2081/2015, que estima íntegrament el recurs de
cassació, formulat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona
contra la Sentència, de 26 de març de 2015, dictada per la Secció Tercera de la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs núm. 75/2009, que es va interposar contra la Resolució
de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, d’11 de desembre de 2008, referent a l’aprovació del “Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny”.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del
present Dictamen que és del tenor literal següent:
“El Tribunal Suprem, ha dictat Sentència en el procediment núm. 2081/2015 que
estima el recurs de cassació formulat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona contra la Sentència de 26 de març de 2015, dictada per la Secció Tercera
de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el recurs 75/2009, que es va seguir contra la Resolució de la Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de desembre
de 2008, en relació al “Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del
Parc del Montseny”.
Vist que s’estima el recurs amb fonament en què l’article 96 del Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural del Montseny, al contrari del
què assenyala la sentència recorreguda, no conté una prohibició contrària a la
legislació en matèria de mines, sinó un sistema rigorós de control quant a la motivació
per poder autoritzar noves explotacions mineres, deixant en mans de l’autoritat
corresponent l’avaluació i valoració de la compatibilitat de les explotacions amb el
caràcter protegit dels terrenys en què es pretenguin desenvolupar.
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 Suprem, en el procediment núm.
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2081/2015, que estima el recurs de cassació formulat per la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Barcelona contra la Sentència de 26 de març de 2015, dictada per la
Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el recurs núm. 75/2009, que es va seguir contra la Resolució
de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, d’11 de desembre de 2008, amb relació al “Pla Especial de Protecció del
Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny”.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Suprem als efectes legals oportuns.”
El senyor Castells dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui
diu: Quan llegim el contingut de determinats Dictàmens, que fan referència a
sentències, en el moment en què el contingut del Dictamen diu que és favorable a la
Diputació, doncs respirem alleujats. No és aquest el cas d’aquest Dictamen perquè
nosaltres entenem que, al Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del
Montseny, l’objectiu primer i principal hauria de ser la protecció del medi ambient i ens
genera dubtes l’informe que acompanya aquesta dació de compte perquè, bé, es
recorre una sentència que diu que no es pot predicar que existeixi una prohibició
genèrica de les activitats extractives dins del territori del Parc del Montseny i, després,
s’assenyala que s’incorpora no una prohibició sinó un sistema rigorós quant a la
motivació per poder autoritzar noves explotacions mineres. Doncs, des de la
preocupació pel que ha de ser la protecció pel medi ambient, nosaltres voldríem
conèixer, després d’aquesta sentència del Tribunal Suprem, quin és aquest sistema
rigorós, que existeix o que existirà en un futur, quant a la motivació per poder autoritzar
noves explotacions mineres.
Per indicació del senyor Castells, respon la secretària general, senyora Mahillo, qui
diu: La sentencia es favorable para los intereses de la Diputación de Barcelona y la
Generalitat de Catalunya, toda vez que se interpuso un recurso de casación y se ha
estimado íntegramente ese recurso de casación.
El tema es el siguiente: hay una empresa que se llama MÁRMOLES Y TRITURADOS
DEULOFEU, SA, que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la
aprobación del Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje del Parque
del Montseny. En primera instancia, la Sección Tercera de la Sala del ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió el recurso a
trámite y dictó una sentencia desfavorable para la Generalitat y para la Diputación, en
uno de los supuestos, en tanto en cuanto decía que el articulo 96 establecía una
prohibición general en cuanto a la extracción minera y, por tanto, podría ir contra la
Ley de Minas estatal. Como nosotros entendíamos que esto no era verdad, que no
establecía una prohibición general, pues el Tribunal Supremo ha dicho: “oiga, es
verdad, no hay una prohibición general.” Esto no significa que se perjudiquen los
derechos que tiene esta empresa minera, porque quedaría fuera de ordenación pero la
obligación que tiene el Plan Especial es hacer una equiparación o una compensación
entre el derecho a las extracciones mineras, que tenía anteriormente, y la protección
del medio ambiente; lo cual significa que casa la anterior sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, que significa que no la admite, no que la da por
buena, y, por tanto, considera que el Plan Especial, en todos sus artículos, es ajustado
a derecho.
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Por tanto, entiendo que la sentencia es favorable porque nos ha dado la razón; es
decir, en vía contencioso-administrativa solamente se impugna lo que se impugna; o
sea, no se impugna lo que se puede impugnar en un nuevo Plan Especial. Eso ya
sería otro tema. Pero se impugna el hecho y el hecho es que se declara totalmente
ajustado el Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje del Parque del
Montseny. Por eso, se dice que es favorable.
Intervé novament el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Gràcies,
senyora Mahíllo, pel seu aclariment però, en tot cas, nosaltres tenim ben clar quin és el
procés judicial perquè està prou explicitat. El que demanem és que, si ara, després
d’aquesta sentència del Tribunal Suprem, s’incorpora no la prohibició sinó el sistema
rigorós per motivar la possible autorització de noves explotacions mineres, volem
conèixer quin és aquest sistema rigorós que es farà servir d’ara endavant. Si existeix o
ha d’existir en el futur, quan existeixi volem conèixer quin serà aquest sistema per
dirimir si s’autoritza o no una nova explotació minera dins del territori del Parc Natural
del Montseny.
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el procediment núm.
139/2015, que desestimà el recurs contenciós administratiu interposat pels
senyors XXX i XXX contra el Decret de la Presidència, de data 11 de febrer de
2015, pel qual es va acordar desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de
trànsit, ocorregut el dia 19 de maig de 2014, a la carretera BV-1462, de Sarrià a
Vallvidrera, a causa de la topada contra un porc senglar que, sobtadament, va
envair la calçada.- 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. 3 de Barcelona, ha dictat Sentència en el
procediment núm. 139/2015 que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pels senyors XXX i XXX contra el Decret d’11 de febrer de 2015, de
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials i personals derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 19 de maig de
2014, a la carretera de Sarrià a Vallvidrera (BV-1462), a l'altura del número 246 de
l'esmentada via (que es correspon amb el punt quilomètric 2+250), a causa de la
topada del ciclomotor matrícula XXX, contra un porc senglar que sobtadament va
envair la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
existeix una relació causal entre els danys soferts pels actors i el funcionament del
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona.
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).
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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. 3 de
Barcelona, en el procediment núm. 139/2015 que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pels senyors XXX i XXX contra el Decret d’11 de febrer de
2015, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials i personals derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 19 de maig
de 2014, a la carretera de Sarrià a Vallvidrera (BV-1462), a l'altura del número 246 de
l'esmentada via (que es correspon amb el punt quilomètric 2+250), a causa de la
topada del ciclomotor matrícula XXX, contra un porc senglar que sobtadament va
envair la calçada.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, als efectes legals oportuns.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8675/2016, de data 14 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 146/2016-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX i
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys personals i materials derivats de l'accident de trànsit, ocorregut el dia 2 de
novembre de 2014, al PK 7+000 de la carretera BV-5031, quan va caure a terra a
causa de la presència de restes de vegetació a la calçada, procedents de la sega
dels marges de la via.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 146/2016-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX i ALLIANZ,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra la desestimació
(presumpta) de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
personals i materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 2 de novembre
de 2014, al PK 7+000 de la carretera BV-5031, quan va caure a terra a causa de la
presència de restes de vegetació a la calçada procedents de la sega dels marges de la
via.
Tanmateix, la reclamació de responsabilitat patrimonial ha estat resolta de forma
expressa mitjançant el Decret de Presidència de data 1 de juliol de 2016, en virtut del
qual es declara la responsabilitat de l’empresa adjudicatària del contracte de serveis
signat amb la corporació, LLORENÇ PIBERNAT, S.L., i es fixa la quantia de la
indemnització, en base als raonaments següents: a) La Diputació no va participar, de
manera mediata ni directa –ni tan sols indirectament- en la producció del dany
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reclamat; b) Era l’empresa contractista qui tenia l’obligació de restablir l’estat òptim de
la carretera a l’hora de finalitzar les feines de sega dels marges de la via; c) LLORENÇ
PIBERNAT, S.L. no va complir amb la seva obligació de restabliment de les condicions
de seguretat de la via, ja que dos dies després de l’execució dels treballs les restes hi
eren damunt de la calçada.
El recurs contenciós administratiu s’ha interposat tot just abans de la notificació de la
resolució expressa, efectivament produïda, i sense perjudici de l’eventual ampliació del
recurs a la dita resolució.
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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la corporació ha emès informe favorable a la dita personació com a
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en
endavant AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia.
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau
ratificar aquestes designes.
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.- COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 146/2016-F, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 11 de Barcelona, interposat pel senyor XXX i ALLIANZ,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra la desestimació
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(presumpta) i, en el seu cas, contra la declaració de responsabilitat de l’empresa
LLORENÇ PIBERNAT, S.L. i la fixació de la quantia de la indemnització, respecte de
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials
derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 2 de novembre de 2014, al PK 7+000
de la carretera BV-5031, quan va caure a terra a causa de la presència de restes de
vegetació a la calçada procedents de la sega dels marges de la via.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.
11 de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas,
designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en
la pòlissa d’assegurança.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec
de la companyia asseguradora AXA.”
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8677/2016, de data 14 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
218/2016-1, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX i la companyia
AXA SEGUROS, S.A. contra el Decret de 8 d'abril de 2016, de desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
derivats de l'accident de trànsit, ocorregut el dia 26 de novembre de 2014, al PK
6+900 de la carretera C-1410-z, a causa de la topada contra un porc senglar que
va irrompre sobtadament a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Decret, que és del tenor
literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 218/2016-1, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX i la companyia
AXA SEGUROS, S.A. contra el Decret de data 8 d'abril de 2016, de desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l'accident de trànsit ocorregut el dia 26 de novembre de 2014, quan la senyora
Balaguer circulava per la carretera C-1410-z, a l'altura del PK 6+900, a causa de la
topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) No s’acredita que l’accident fos conseqüència de l’estat de la carretera ni
de la manca de senyalització específica, doncs el senyal d’advertiment de perill per
possible pas d’animals en llibertat només és preceptiu quan resti acreditada una
sinistralitat alta; b) No resulta exigible legalment al servei de carreteres, com a
eventual mesura de seguretat, el tancament lateral de la via o la col·locació de xarxes;
c) La irrupció sobtada a la via d’un animal en llibertat és un fet totalment aliè al servei
públic viari; d) L’existència d’aquests animals salvatges és consubstancial al medi, de
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manera que les conseqüències dels seus desplaçaments han de ser assumides per
tots com a part de l’entorn vital, sense que hi hagi d’haver necessàriament persones o
entitats responsables.
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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la corporació ha emès informe favorable a la dita personació com a
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia
asseguradora AXA Seguros Generales, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (en
endavant AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia.
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau
ratificar aquestes designes.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 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.- COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 215/2016-1, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat per la senyora XXX i la companyia AXA
SEGUROS, S.A. contra el Decret de data 8 d'abril de 2016, de desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l'accident de trànsit ocorregut el dia 26 de novembre de 2014, quan la senyora XXX
circulava per la carretera C-1410-z, a l'altura del PK 6+900, a causa de la topada
contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
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Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 78.3 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas,
designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en
la pòlissa d’assegurança.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec
de la companyia asseguradora AXA.”
Direcció de Relacions Internacionals
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
la modificació del pressupost de diverses accions, subvencionades en el marc
de les convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713, per a
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats
dels municipis de la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.- 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
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern d’aquesta
Corporació va aprovar, mitjançant acord 666/14, les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), que van ser publicades al BOPB
en data 5 de desembre de 2014.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament
(Codi de la convocatòria: 201520155120006523); la segona, relativa a subvencions
per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la
convocatòria: 20152015512000653B); i la tercera, destinada a subvencions per a
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de
la convocatòria: 20152015512000654B).
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Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i les convocatòries esmentades es va
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, les
convocatòries van ser recodificades. El codi correcte de la convocatòria
201520155120006523 és el 201520145120006703; el codi correcte de la convocatòria
20152015512000653B és el 201520145120006713; i el codi correcte de la
convocatòria 20152015512000654B és el 201520145120006723. Per tant, totes les
sol·licituds, i documentació complementària, presentades amb els números de
convocatòries 201520155120006523 (assistències tècniques), 20152015512000653B
(projectes), i 20152015512000654B (accions de sensibilització i educació per al
desenvolupament)
s’hauran
d’entendre
referides
a
les
convocatòries
201520145120006703 (assistències tècniques), 201520145120006713 (projectes), i
201520145120006723 (accions de sensibilització i educació per al desenvolupament)
respectivament.
En data 26 de març de 2015, mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern d’aquesta
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les
convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713 (BOPB de 2 d’abril de
2015).
Entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de subvencions
201520145120006703 per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament, l’acció “Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis:
noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas
Calientes, Guatemala”, de l’entitat Dones per la Llibertat i la Democràcia, en endavant
Dones LID, va rebre una subvenció per un import de QUARANTA-CINC MIL EUROS
(45.000,00).
Entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de subvencions
201520145120006713 per a donar suport a projectes de cooperació al
desenvolupament, l’acció “Promoció de l’enoturisme al Departament de Canelones i
Montevideo Rural (Uruguai) en col·laboració amb la comarca de l’Alt Penedès, en el
marc d’una estratègia de cooperació públic-privada per al Desenvolupament Econòmic
Local Fase 2” de la Fundació VINSEUM, museu de les cultures del Vi de Catalunya, va
rebre una subvenció per un import de SEIXANTA-SET MIL CINC CENTS EUROS
(67.500,00).
D’acord amb les Bases Generals comunes a les convocatòries aprovades en data 27
de novembre de 2014 mitjançant acord 666/14 de la Junta de Govern de la
Corporació, el període d’execució de les activitats subvencionades s’establia entre l’1
de gener de 2015 i el 30 de juny de 2016.
En data 5 de juliol de 2016, mitjançant Decret 6830/16 del Diputat delegat de
Presidència Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona s’aprova la
pròrroga de diverses accions subvencionades en el marc de les convocatòries
201520145120006703 i 201520145120006713, i entre les accions prorrogades es
troba la de l’entitat Dones LID per l’acció “Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis:
noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas
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Calientes, Guatemala” que es prorroga fins al 31 de març de 2017 i la de la Fundació
VINSEUM, museu de les cultures del Vi de Catalunya, per l’acció “Promoció de
l’enoturisme al Departament de Canelones i Montevideo Rural (Uruguai) en
col·laboració amb la comarca de l’Alt Penedès, en el marc d’una estratègia de
cooperació públic-privada per al Desenvolupament Econòmic Local Fase 2” que es
prorroga fins al 30 de setembre de 2016.
A continuació es detallen de les entitats esmentades la data de sol·licitud, els motius i
les observacions a la sol·licitud que es realitzen en els informes elaborats per l’Oficina
de Cooperació al Desenvolupament d’aquesta corporació de data 22 de juny de 2016
per l’entitat Dones LID i de data 7 de juliol de 2016 per la Fundació VINSEUM, que
s’acompanyen al present instrument.
Entitat

Dones per la
Llibertat i la
Democràcia

Fundació
VINSEUM
Museu de les
Cultures del Vi
de Catalunya

Data
registre

Motivació

16/06/2016

Segons manifesta l’entitat, d’acord
amb els socis del projecte, per
a)
evitar tràmits administratius propis
de transferències als 2 municipis
socis
dels
projecte
i
de
transferències
internacionals,
l’entitat Dones Lid sol·licita
gestionar el 100% del pressupostb)i
agilitzar l’execució del projecte.
L’Institut
ESADE,
soci
del
projecte, assumirà el rol de
supervisió dels professionals que
c)
intervindran com a serveis
externs.

La modificació del pressupost
implica:
La supressió de les transferències
als
2
municipis
implicats
(Ajuntament
de
Mataró
i
Municipalitat de San Antonio de
Aguas Calientes) de 450,00 €
cadascuna.
La supressió de la transferència al
socilocal Consejo Nacional de
Mujeres de Guatemala, de
1.800,00 €
La supressió de la transferència
de 10.350,00 € a l’agent
empresarial, Institut ESADE

Els tràmits burocràtics propis de
les transferències bancàries al
govern local de l’Uruguai dificulten
l’execució i desenvolupament del
projecte i es sol·licita que sigui
l’entitat beneficiària qui gestioni el
pressupost encara no executat.

L’entitat,
d’acord
amb
el
pressupost
aprovat,
ja
va
transferir 5.400 € al soci local (la
Intendencia
de
Canelones,
Uruguai) corresponents a la
partida de serveis externs els
quals van ser executats. Els
problemes administratius que
comportarà aquesta transferència
motiva aquesta petició, de manera
que la part restant de la partida
que havia d’executar el soci local,
un import de 10.900 €, l’entitat
demana executar-los ella mateixa
i evitar els inconvenients abans
esmentats.

01/07/2016

Observacions a la sol·licitud

Els esmentats informes elaborats per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament
d’aquesta corporació, consideren que els canvis sol·licitats estan justificats, que no
suposen cap modificació en els objectius de l’actuació, ni afecten a la finalitat de la
subvenció, ni perjudiquen drets de tercers, respecten les condicions previstes en les
bases reguladores generals i específiques relatives a aquesta subvenció i no afecten a
la valoració del partenariat.
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S’incorporen a continuació els quadres 1 i 2 que detallen, respectivament, el
pressupost de l’actuació inicialment aprovat i pressupost modificat proposat per l’entitat
Dones LID.
Quadre 1
PRESSUPOST APROVAT
Partides
A.1
Recursos
Humans

Subvenció
Atorgada

Municipi
BCN

Govern local
Agent
país
Empresarial
destinatari

Altres

11.700,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

A.2 Serveis
16.092,00
Externs

4.842,00

450,00

450,00

10.350,00

0,00

A.3 Viatges
15.408,00
i estades

15.408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.4 Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

31.950,00

450,00

450,00

10.350,00

1.800,00

B.1
Despeses
Indirectes
TOTAL

13.500,00

Entitat
sol·licitant

Quadre 2

Partides
A.1
Recursos
Humans

Subvenció
Atorgada

Entitat
sol·licitant

NOU PRESSUPOST
Govern local
Municipi
país
BCN
destinatari

Agent
Empresari
al

Altres

13.500,00

13.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.2 Serveis
16.092,00
Externs

16.092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.3 Viatges
15.408,00
i estades

15.408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.4 Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.1
Despeses
Indirectes
TOTAL

S’incorporen a continuació els quadres 3 i 4 que detallen, respectivament, el
pressupost de l’actuació inicialment aprovat i pressupost modificat proposat per la
Fundació VINSEUM, museu de les cultures del Vi de Catalunya.
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Quadre 3
PRESSUPOST APROVAT
Partides
A.1
Recursos
Humans

Diputació
Barcelona

Entitat
sol·licitant

Municipi
BCN

Govern local
Agent
país
Empresarial
destinatari

Altres

18.838,00

18.838,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.2 Serveis
31.962,00
Externs

15.662,00

0,00

16.300,00

0,00

0,00

A.3 Viatges
13.500,00
i estades

13.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.4 Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.500,00

51.200,00

0,00

16.300,00

0,00

0,00

B.1
Despeses
Indirectes
TOTAL

Quadre 4
NOU PRESSUPOST
Partides
A.1
Recursos
Humans

Diputació
Barcelona

Entitat
sol·licitant

Municipi
BCN

Govern local
país
destinatari

Agent
Empresari
al

Altres

18.838,00

18.838,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.2 Serveis
31.962,00
Externs

26.562,00

0,00

5.400,00

0,00

0,00

A.3 Viatges
13.500,00
i estades

13.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.4 Altres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.500,00

62.100,00

0,00

5.400,00

0,00

0,00

B.1
Despeses
Indirectes
TOTAL

En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte
es proposa aprovar la modificació del pressupost de l’assistència tècnica
“Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis: noves estratègies per a la dinamització i
desenvolupament de San Antonio de Aguas Calientes, Guatemala”, de l’entitat Dones
per la Llibertat i la Democràcia en el marc de la convocatòria de subvencions
201520145120006703, i la modificació del pressupost de projectes de cooperació al
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desenvolupament “Promoció de l’enoturisme al Departament de Canelones i
Montevideo Rural (Uruguai) en col·laboració amb la comarca de l’Alt Penedès, en el
marc d’una estratègia de cooperació públic-privada per al Desenvolupament Econòmic
Local Fase 2” de la Fundació VINSEUM, museu de les cultures del Vi de Catalunya,
subvencionada en el marc de la convocatòria 201520145120006713, ambdues
accions aprovades mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern d’aquesta
corporació (BOPB de 2 d’abril de 2015).
II. EMPARAMENT JURÍDIC
D’acord amb l’establert a l’article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), respecte
de les modificacions de la resolució de concessió.
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el
procediment de gestió i justificació de subvencions.
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2015), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 27 de novembre de 2014 (AJG 666/14) i publicades al
BOPB de data 5 de desembre de 2014.
Vist l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), que atribueix la competència a la Junta de
Govern per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions per
concurrència competitiva, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del pressupost de l’assistència tècnica
“Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis: noves estratègies per a la dinamització i
desenvolupament de San Antonio de Aguas Calientes, Guatemala”, de l’entitat Dones
per la Llibertat i la Democràcia en el marc de la convocatòria de subvencions
201520145120006703, i la modificació del pressupost de projectes de cooperació al
desenvolupament “Promoció de l’enoturisme al Departament de Canelones i
Montevideo Rural (Uruguai) en col·laboració amb la comarca de l’Alt Penedès, en el
marc d’una estratègia de cooperació públic-privada per al Desenvolupament Econòmic
Local Fase 2” de la Fundació VINSEUM, museu de les cultures del Vi de Catalunya,
subvencionada en el marc de la convocatòria 201520145120006713, aprovades
ambdues convocatòries mitjançant acord de la Junta de Govern 134/15, de data 26 de
març (BOPB de 2 d’abril de 2015), segons el detall dels pressupostos que conté la part
expositiva d’aquest acte que és conforme amb allò proposat en els informes de
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l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 22 de juny de 2016 i 7 de juliol de
2016 respectivament, que s’acompanyen.
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent als interessats.”
Gabinet de Premsa i Comunicació
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases especifiques, del concurs audiovisual i
fotogràfic #jodicprou.- 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 Diputació de Barcelona, a través dels seus canal de Facebook i d’Instagram,
organitza un concurs audiovisual i fotogràfic anomenat #jodicprou relacionat amb la
campanya “Diguem prou a la violència masclista”.
2. La Diputació de Barcelona convida els joves de 16 a 30 anys que expressin el
rebuig cap a la violència masclista envers les noies joves en les relacions de parella
mitjançant fotografies o vídeos de no més de 20 segons. L’objectiu del concurs és
donar a conèixer la seva opinió i fer-la visible, a més de fomentar la interacció i
participació d’aquests usuaris a les xarxes socials de la Diputació de Barcelona.
3. El concurs #jodicprou tindrà una durada des del dia 20 d’octubre de 2016 a les 9
hores i fins el dia 14 de novembre de 2016 a les 23:59 hores.
4. La despesa màxima estimada derivada del concurs #jodicprou és de quatre-cents
cinquanta euros (450 €) IVA inclòs corresponent a l’import de l’adquisició del premi.
Fonaments de dret
1. L’article 13 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada
al Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009,
quant a la regulació dels requisits per obtenir la condició de beneficiari.
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden
exclosos de la LGS, per tant si hi ha sol·licitud és aplicable aquesta llei.
3. 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 per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de
data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), segons el qual la
competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern per
delegació de la Presidenta.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidenta, adopti el següent
ACORD
Primer.- APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs
audiovisual i fotogràfic #jodicprou, el text literal del qual és el següent:
“Concurs audiovisual i fotogràfic: #jodicprou
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza #jodicprou, un concurs audiovisual i fotogràfic a través
del seu canal de Facebook (www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona) i d'Instagram
(www.instagram.com/dibacat).
La Diputació de Barcelona convida els participants a realitzar fotografies o vídeos de no més
de 20 segons on els joves de 16 a 30 anys expressin el rebuig cap a la violència masclista
envers les noies joves en les relacions de parella, amb l’objectiu de donar a conèixer la seva
opinió i fer-la visible, a més de fomentar la interacció i participació d’aquests usuaris a les
xarxes socials de la Diputació.
Segon. Organització
El concurs #jodicprou està organitzat per la Diputació de Barcelona. Les bases es
publicaran a la plataforma de concurs habilitada a la pàgina de Facebook de la Diputació:
www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona (EasyPromos).
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de:
1. Tenir entre 16 i 30 anys i ser residents a Espanya.
2. Seguir
els
canals
de
la
xarxa
social
de
Facebook
(www.facebook.com/DiputaciodeBarcelona)
i
d'Instagram
(www.instagram.com/dibacat).
3. Realitzar fotografies o vídeos de no més de 20 segons on els joves expressin el
rebuig cap a la violència masclista envers les noies joves en les relacions de parella.
Poden expressar-se mitjançant imatges, textos, testimonis, etc.; el que creguin
convenient per donar la seva opinió crítica davant d’aquesta xacra social.
4. Els participants han de tenir el perfil de Facebook i d’Instagram en obert (no privat)
perquè el jurat pugui veure les imatges i els vídeos.
5. Els participants han de garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de
les fotografies i/o els vídeos, que les fotografies i/o vídeos estan lliure de qualsevol
mena de càrrega, gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització
expressa per a la captació, publicació i reproducció de les imatges de la/es
persona/es que pugui/n aparèixer a les fotografies i/o als vídeos.
6. Els usuaris poden participar amb totes les fotografies i/o vídeos que vulguin.
7. Les fotografies i els vídeos han d’estar etiquetats amb #jodicprou i #dibacat.
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions de Facebook i
d’Instagram, que poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms i a
http://instagram.com/legal/terms/.
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Quart. Calendari del concurs
El concurs comença el 20 d’octubre a les 9 h del matí i s’acaba el 14 de novembre a les
23:59 h. Només es podran penjar les fotografies i el vídeos en els perfils o plataformes en
aquest període. El fet de presentar una fotografia o vídeo a concurs té els efectes de
sol·licitud prèvia a aquesta convocatòria.
Cinquè. Condicions generals
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que
no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir amb
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 Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma
Facebook o Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la
Diputació de Barcelona 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.
Sisè. Premis, sorteig, procediments d’acceptació i lliurament
1. Premi
El premi serà una càmera GOPRO HERO4 o similar.
2. Sorteig
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 dia 16 de novembre la Diputació de Barcelona deixarà un missatge a
la fotografia o vídeo guanyador perquè el seu autor es posi en contacte amb l’Organització.
3. Procediment d’acceptació
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització en un període de 72 h a
través d’un correu electrònic a xarxessocials@diba.cat en el qual confirmaran la seva
voluntat d’acceptar el premi, facilitaran el seu nom d’usuari de Facebook o d’Instagram, el
seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte. Una vegada acceptat el premi, la
Diputació de Barcelona trametrà la informació del contacte perquè es faci arribar el premi.
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no
compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi,
el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat seleccionada
a continuació.
4. Lliurament dels premis
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Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a Instagram,
Facebook i Twitter de la Diputació de Barcelona.
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària
perquè es pugui fer efectiu el premi.

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 aquest
concurs, per contactar amb els guanyadors, per a la tramesa d’informació, publicitat,
publicacions digitals, i d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona.
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la
seva informació personal.
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 i Instagram estan exemptes de tota responsabilitat en relació
amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. 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 en 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 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 a la suplantació de la
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
Desè. Propietat intel·lectual
Els drets d’explotació de les fotografies i vídeos realitzats corresponen a l’autor i s’atorga a
Facebook i a Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús,
https://www.facebook.com/legal/terms i http://instagram.com/legal/terms). Els participants
cediran a la Diputació de Barcelona els drets d’explotació de les fotografies i els vídeos i, en
concret, el dret a reproduir-los, distribuir-los i fer comunicació pública a través de qualsevol
mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals,
mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no comercials. En tots els casos, es
farà constar el nom de l’autor de les fotografies i vídeos.
Onzè. Altres normes
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La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació per que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del present concurs, 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.
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta
promoció en qualsevol moment i / o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per
justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests
canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si s’escau, per
altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants
respecte d’altres.
Dotzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol
controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les presents bases, seran
competents la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”

Segon.- PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a
Instagram, a Facebook i a la web de la Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/.
Tercer.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
màxim de quatre-cents cinquanta euros (450 €) IVA inclòs a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/11100/92050/48100 del vigent pressupost de la Corporació restant
condicionat a l’aprovació de la corresponent modificació de crèdit.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015,
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins el
31 de març de 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de març de
2015, va aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” (AJG 135/15).
2. D’acord amb l’article 28 del règim regulador de la convocatòria, el període
d’execució de les actuacions comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2015,
a excepció de les actuacions pluriennals, mentre que el de justificació finalitzava el
31 de març de 2016.
3. Vist l’article 40 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2015, que estableix:
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“
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop
transcorregut el termini màxim de justificació, per decret del diputat delegat per a
la Cooperació Local s’habilitarà un termini de 15 dies per presentar la
documentació de justificació pendent, així com també, per tal d’esmenar i
al·legar el que s’estimi pertinent amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació de l’ajut.
2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació
pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el
corresponent reintegrament dels imports abonats.
3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, se sol·licitaran els imports
satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i en cas
d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens
beneficiari dels ajuts, s’efectuï la compensació.”
4. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la presidència
de la Diputació de Barcelona de 17 de maig de 2016 (D 4208/16), es va aprovar la
liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2015 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació fins al
31 de març de 2016, que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé
parcialment, restaven pendents de proposar el pagament a 13 d’abril de 2016, i
s’habilitava un període d’audiència de quinze dies hàbils per tal que els ens
destinataris presentessin la justificació pendent, així com també per tal d’esmenar i
al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procediria a la revocació dels imports no justificats.
5. L’esmentat decret de liquidació provisional es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de 31 de maig de 2016; per tant, el període d’audiència va finalitzar el 17
de juny de 2016. Durant aquest període d’audiència, els ens destinataris han pogut
justificar els seus ajuts pendents.
6. Transcorregut l’esmentat període d’audiència, i d’acord amb informes emesos pels
centres gestors, es constata el següent:
 Existeixen ajuts que no s’han justificat en la seva totalitat i, per tant, s’han de
revocar.
 Existeixen saldos per la diferència entre l’import concedit i l’import
efectivament justificat que també s’han de revocar.
 Diversos ens destinataris han comunicat a la Diputació de Barcelona la seva
renúncia total o parcial als ajuts atorgats.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis
de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació
fins al 31 de març de 2016.
Segon.- REVOCAR per la totalitat o parcialment els ajuts econòmics del Catàleg de
serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de
justificació fins al 31 de març de 2016, que s’indiquen a continuació
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Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Import
que es
revoca (EUR)

Operació
comptable

Centre gestor

Agència de Desenvolupament
Econòmic del Garraf

Q0801811A

15/Y/203671

Monitorització de sis
equipaments públics de
la comarca del Garraf

2.342,00

2.342,00

1603900891

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Ajuntament d'Abrera

P0800100J

15/Y/205399

Programa de Beques
Esportives

3.000,00

1.757,65

1603900992

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament d'Abrera

P0800100J

15/Y/206014

Promoció de la salut

4.158,90

2.629,26

1603900764

Servei Salut
Pública

Ajuntament d'Abrera

P0800100J

15/Y/206176

Seguretat alimentària

2.892,50

1.445,70

1603900766

Servei Salut
Pública

3.462,00

188,92

1603900996

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament d'Arenys de Mar

P0800600I

15/Y/205688

ACTES ESPORTIUS
POPULARS ARENYS
DE MAR: CROS I
ATLETISME PLATJA

Ajuntament d'Arenys de Mar

P0800600I

15/Y/207147

Foment comerç de
proximitat

2.500,00

1.229,25

1603900212

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament d'Arenys de Mar

P0800600I

15/Y/206940

Dinamització Mercat
venda no sedentària

1.950,00

1.950,00

1603901041

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament d'Arenys de Munt

P0800700G

15/Y/206163

Sanitat ambiental

15.750,00

3.946,45

1603900768

Servei Salut
Pública
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Ajuntament d'Argençola

P0800800E

15/Y/205970

Recollida animals
abandonats

1.000,00

346,60

1603900770

Servei Salut
Pública

Ajuntament d'Artés

P0801000A

15/Y/206012

Prevenció del
Tabaquisme al municipi
d'Artés

2.025,00

2.025,00

1603900771

Servei Salut
Pública

Ajuntament d'Avià

P0801100I

15/Y/204288

Accions solidàries amb
Charcay

4.000,00

384,43

1603900847

Oficina Cooperació
al
Desenvolupament

Ajuntament d'Avinyó

P0801200G

15/Y/206062

Sanitat ambiental

3.585,61

71,04

1603900772

Servei Salut
Pública

46.000,00

18.400,00

1603900773

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Badalona

P0801500J

PROGRAMA DE
SEGURETAT
15/Y/206531
ALIMENTARIA
MUNICIPAL
Activitats de
comunicació i de
sensibilització ambiental
15/Y/203842
en eficiència energètica,
estalvi d'energia i lluita
contra el canvi climàtic

Ajuntament de Badia del
Vallès

P0831200A

Ajuntament de Bagà

P0801600H

15/Y/205887

Ajuntament de Balsareny

P0801800D

15/Y/206165

1.500,00

0,29

1603900937

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Instal·lació del
desfibril·lador al Pavelló
municipal

2.000,00

76,10

1603900884

Servei Salut
Pública

Sanitat ambiental

6.000,00

605,31

1603900775

Servei Salut
Pública
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Ajuntament de Begues

P0802000J

15/Y/203844

oliclaki, silvopastura i
calderes Biomasa

1.534,00

272,74

1603900940

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2.650,00

1.725,51

1603900998

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Begues

P0802000J

15/Y/205670

CAMINADES
POPULARS FESTA
MAJOR D'ESTIU I LA
FESTA DE L'ESPORT

Ajuntament de Begues

P0802000J

15/Y/203555

ESTUDIS DE SOROLL

1.874,14

1.874,14

1603900895

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Ajuntament de Begues

P0802000J

15/Y/206322

CENTRE D'ACOLLIDA
D'ANIMALS DE
COMPANYIA

6.837,00

2.150,18

1603900776

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Berga

P0802200F

15/Y/203704

Aïllament tèrmic edifici
Escola Municipal de
Música de Berga

1.000,00

1.000,00

1603900793

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

4.715,00

141,00

1603900999

Oficina Activitats
Esportives

4.691,70

354,07

1603900897

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

9.195,00

410,52

1603900778

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Berga

P0802200F

15/Y/205380

Ajuntament de Berga

P0802200F

15/Y/203568

Ajuntament de Berga

P0802200F

15/Y/206161

Esport risc exclusió:
Estades esportives /
Esport extraescolar /
Natació al Tossalet
Adequació acústica de
locals municipals i
elaboració d'estudis de
mapa de soroll
ambiental a Berga
Sanitat ambiental
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Ajuntament de Borredà

P0802400B

15/Y/207175

7a Mostra de formatges
artesans a Catalunya

2.000,00

903,37

1603900093

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Cabrera
d'Anoia

P0802800C

15/Y/206418

Sanitat ambiental

4.875,00

1.903,50

1603900807

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Cabrera de
Mar

P0802900A

15/Y/206421

Sanitat ambiental

10.500,00

4.492,20

1603900809

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Calaf

P0803100G

SUBSTITUCIÓ DE LES
FUSTERIES
EXTERIORS DE LA
PLANTA BAIXA DE
L'AJUNTAMENT,
15/Y/203654
SUBSTITUCIÓ DE LA
PORTA D'ENTRADA I
CONSTRUCCIÓ D'UNA
RAMPA D'ACCÉS PER
MINUSVÀLIDS

2.967,00

271,97

1603900794

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Ajuntament de Calaf

P0803100G

15/Y/206046

Sanitat ambiental

9.241,10

2.628,35

1603900810

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Calaf

P0803100G

15/Y/206973

Mercat de CalafPromoció de la
competitivitat local

5.000,00

1.242,95

1603900343

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Calders

P0803400A

15/Y/206162

Sanitat ambiental

1.500,00

946,00

1603900812

Servei Salut
Pública
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Ajuntament de Caldes de
Montbui

5.707,50

1.908,77

1603900814

Servei Salut
Pública

3.747,00

173,50

1603900795

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Festival d'Estiu Caldes
d'Estrac. Poesia i +

6.000,00

4.677,00

1603900749/12

Oficina Difusió
Artística

58.500,00

9.987,46

1603901087

Servei Teixit
Productiu

P0803300C

15/Y/206168

Sanitat ambiental

Ajuntament de Caldes d'Estrac

P0803200E

Instal·lació solar
fotovoltaica per a l'edifici
15/Y/203731
de l'Ajuntament i pel
punt de recàrrega
vehicles elèctrics

Ajuntament de Caldes d'Estrac

P0803200E

15/Y/204176

Ajuntament de Calella

P0803500H

15/Y/205713

Centres locals de
serveis a les empreses
(CLSE) de Calella,
Canet de Mar i Pineda
de Mar, 2015. Atenció i
suport integral a
l'empresa i
l'emprenedoria

Ajuntament de Calldetenes

P0822400H

15/Y/203561

Adquisició d'un
sonòmetre

1.000,00

1.000,00

1603900899

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Ajuntament de Calldetenes

P0822400H

15/Y/206156

Sanitat ambiental

6.000,00

154,13

1603900815

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Callús

P0803700D

15/Y/206543

Sanitat ambiental

6.375,00

393,49

1603900818

Servei Salut
Pública
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Ajuntament de Calonge de
Segarra

P0803600F

15/Y/206300

Campanya per a la
promoció de tinença
responsable, cens i
identificació d'animals
de companyia

Ajuntament de Campins

P0803800B

15/Y/206905

Fira de la Gla d'Or

1.000,00

52,68

1603900157

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Canet de Mar

P0803900J

15/Y/206555

Sanitat ambiental

5.464,80

1.726,56

1603900831

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Canyelles

P0804200D

15/Y/205360

a Canyelles es Viu
l'Esport

2.477,00

60,27

1603901004

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Canyelles

P0804200D

15/Y/206158

Sanitat ambiental

2.049,00

2.049,00

1603900832

Servei Salut
Pública

16.000,00

16.000,00

1603901098

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

1.000,00

571,04

1603900825

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Canyelles

P0804200D

15/Y/203777

Integració GIE
Canyelles amb serveis
AOC

Ajuntament de Canyelles

P0804200D

15/Y/207294

Programa d' Activitats i
Accions de Joventut Canyelles 2015

2.000,00

2.000,00

1603900746

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

Ajuntament de Cardedeu

P0804500G

15/Y/203769

RENOVACIÓ
PROJECTORS
PAVELLÓ D'ESPORTS

4.372,00

4.372,00

1603900888

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat
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3.000,00

0,20

1603901094

Oficina
d'Urbanisme

1.598,06

1.598,06

1603900900

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Atenció als animals
abandonats a la via
pública

800,00

340,00

1603900834

Servei Salut
Pública

15/Y/205899

Desfibril·lador pavelló
esportiu municipal

225,00

225,00

1603901031

Servei Salut
Pública

P0804800A

15/Y/205899

Desfibril·lador pavelló
esportiu municipal

1.981,98

1.981,98

1603901010

Servei Salut
Pública

P0805000G

15/Y/206391

SEGURETAT
ALIMENTARIA

13.000,00

5.200,00

1603900838

Servei Salut
Pública

15/Y/203662

Millora del sistema de
climatització de
l'ajuntament de
Castellbisbal i
instal·lació d'un sistema
de monitorització i
telegestió energètica

2.811,00

2.811,00

1603900799

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Ajuntament de Cardedeu

P0804500G

15/Y/214650

Ajuntament de Cardona

P0804600E

15/Y/203567

Ajuntament de Carme

P0804700C

15/Y/206304

Ajuntament de Casserres

P0804800A

Ajuntament de Casserres

Ajuntament de Castellar del
Vallès

Ajuntament de Castellbisbal

Adequació del solar per
ús d'aparcament
provisional del carrer
Lluís Llibre, 12
ADQUISICIÓ DE
SONÒMETRE PER LA
POLICIA LOCAL DE
CARDONA

P0805300A
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Ajuntament de Castelldefels

P0805500F

15/Y/204327

DESENVOLUPAMENT
PLA DE PROJECCIÓ
EXTERIOR DE
CASTELLDEFELS AL
2015: JORNADES
ESPECIALITZADES
INTERNACIONALS
SOBRE JOCS A LA
PLATJA

Ajuntament de Castellterçol

P0806300J

15/Y/205349

BEQUES PER
L'ESPORT

2.900,00

200,90

1603901007

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Castellterçol

P0806300J

15/Y/206558

Sanitat ambiental

8.735,75

537,65

1603900840

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Castellví de
Rosanes

P0806500E

Activitat de
15/Y/203866 sensibilització i educació
ambiental

1.500,00

499,12

1603900941

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès

P0826600I

15/Y/206154

Sanitat ambiental

33.432,00

1.219,96

1603900843

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès

P0826600I

15/Y/206393

PROGRAMA DE
SEGURETAT
ALIMENTÀRIA

4.810,00

2.886,00

1603900844

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès

P0826600I

15/Y/206873

Fira de santa Llúcia

2.000,00

2.000,00

1603901005

Oficina Mercats i
Fires Locals
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Ajuntament de Cervelló

Casals i activitats
esportives 2015

P0806700A

15/Y/205325

Ajuntament de Cervelló

P0806700A

Franja perimetral de 25
metres de protecció
contra incendis forestals
15/Y/207696
en les urbanitzacions de
Costa de la Perdiu i
Puigmontmany

Ajuntament de Cervelló

P0806700A

15/Y/207027

Ajuntament de Collbató

P0806800I

15/Y/206293 Control colònies de Gats

P0806900G

Campanya de
15/Y/203871 sensibilització ambiental
del porta a porta

1.500,00

Ajuntament de Collsuspina

P0806900G

15/Y/205472

Activitats esportives a
Collsuspina (XV
Pedalada i dinamització
esportiva a l'Escola)

Ajuntament de Collsuspina

P0806900G

15/Y/205947

Ajuntament de Collsuspina

P0806900G

15/Y/206407

Ajuntament de Collsuspina

3.000,00

253,52

1603901013

Oficina Activitats
Esportives

27.264,46

2.969,45

1603901123

Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals

3.000,00

296,56

1603900981

Oficina Mercats i
Fires Locals

1.000,00

370,00

1603900846

Servei Salut
Pública

72,20

1603900952

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2.334,00

34,00

1603901014

Oficina Activitats
Esportives

Promoció de la Salut a
Collsuspina

1.250,00

1.250,00

1603900850

Servei Salut
Pública

Sanitat ambiental

2.000,00

288,20

1603900852

Servei Salut
Pública

Fira de Comerç i
Indústria 2015
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CAMPANYA DE
PARTICIPACIÓ I
COMUNICACIÓ
IMPLANTACIÓ DE LA
RECOLLIDA PORTA A
PORTA A COPONS

1.167,00

52,07

1603900953

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

1.000,00

790,00

1603900853

Servei Salut
Pública

3.462,00

385,57

1603901015

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Copons

P0807000E

15/Y/203872

Ajuntament de Copons

P0807000E

15/Y/206287 Mascotes Coponenques

Ajuntament de Corbera de
Llobregat

P0807100C

15/Y/205682

CURSA DE
MUNTANYA CINC
CIMS I MARATÓ DE
ZUMBA POPULAR

Ajuntament de Cubelles

P0807300I

15/Y/205962

Sanitat ambiental

5.988,32

233,95

1603900857

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Cubelles

P0807300I

15/Y/204278

CUBELLAU 2015
(CUBELLES PER LA
PAU)

4.826,00

293,86

1603900986

Oficina Cooperació
al
Desenvolupament

2.967,00

296,70

1603900801

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

3.075,00

549,40

1603900864

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Fonollosa

P0808300H

15/Y/203676

EXTENSIÓ DE LA
XARXA DE CALOR
EXISTENT DE
BIOMASSA A
L'ESCOLA ST. JORDI
DE FONOLLOSA

Ajuntament de Fonollosa

P0808300H

15/Y/206140

Sanitat ambiental
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Ajuntament de Fonollosa

P0808300H

15/Y/206848

Promoció de la fira del
menestral de camps

1.500,00

618,31

1603900317

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Font-rubí

P0808400F

15/Y/203571

Adequació acústica del
nou local de joves

3.771,43

355,17

1603900902

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Ajuntament de Gallifa

P0808600A

15/Y/205467

ACTIVITATS I
JORNADES
ESPORTIVES

3.550,00

1.776,80

1603901016

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Gavà

P0808800G

15/Y/204411

El dibuix publicitari a
Gavà als anys seixanta

899,59

4,67

1603900759

Oficina de
Patrimoni Cultural

Ajuntament de Granera

P0809400E

15/Y/206442

Atenció als animals
abandonats a la via
pública

1.000,00

1.000,00

1603900867

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Granollers

P0809500B

15/Y/205902

Municipis
cardioprotegits: formació

1.000,00

1.000,00

1603900909

Servei Salut
Pública

15/Y/203723

ACTUACIONS EN
L'ENLLUMENAT
PÚBLIC PER
MILLORAR
L'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

1.000,00

1.000,00

1603900849

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

15/Y/205091

Ajuts per l'activitat
esportiva per a prevenir
el risc d'exclusió social
dels infants

567,21

L’import de la
baixa no s’ha
incorporat al
pressupost de
l’any 2016

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Gualba

Ajuntament de Gualba

P0809600J

P0809600J
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Ajuntament de Guardiola de
Berguedà

P0809800F

15/Y/204231

NITS A MUSICALS A
GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ

3.450,00

1,201,01

1603900750/29

Oficina Difusió
Artística

Ajuntament de Guardiola de
Berguedà

P0809800F

15/Y/206548

Sanitat ambiental

1.886,19

8,99

1603900870

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Gurb

P0809900D

15/Y/206128

Sanitat ambiental

4.500,00

1.045,47

1603900767

Servei Salut
Pública

Ajuntament de la Garriga

P0808700I

15/Y/205893

Cardioprotecció La
Garriga

2.000,00

2.000,00

1603900955

Servei Salut
Pública

Ajuntament de la Garriga

P0808700I

15/Y/206403

Sanitat ambiental

11.500,00

4.976,84

1603900765

Servei Salut
Pública

Ajuntament de la Granada

P0809300G

15/Y/206139

Sanitat ambiental

6.000,00

2.855,51

1603900774

Servei Salut
Pública

Ajuntament de la Llacuna

P0810300D

15/Y/205908

La Llacuna
cardioprotegit

5.653,00

115,80

1603900777

Servei Salut
Pública

Ajuntament de la Llacuna

P0810300D

15/Y/206137

Sanitat ambiental

3.750,00

976,25

1603900779

Servei Salut
Pública

Ajuntament de la Llacuna

P0810300D

15/Y/206339

Promoció estils de vida
saludables

6.700,00

1.682,50

1603900780

Servei Salut
Pública
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Ajuntament de la Llacuna

P0810300D

15/Y/204316

Accions d'Educació per
al desenvolupament

2.000,00

1.000,00

1603901069

Oficina Cooperació
al
Desenvolupament

Ajuntament de La Palma de
Cervelló

P5831301F

15/Y/207018

Teixit comercial urbà

3.000,00

337,40

1603900247

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de la Roca del
Vallès

P0818000B

15/Y/205956

Sanitat ambiental

21.100,00

16.385,14

1603900781

Servei Salut
Pública

Ajuntament de la Roca del
Vallès

P0818000B

Fira't compra a La Roca:
Festa del Comerç, Fira
15/Y/206986
dels Tres Tombs, Fira
de Sant Sadurní

2.000,00

2.000,00

1603900987

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de la Torre de
Claramunt

P0828600G

15/Y/205984

Sanitat ambiental

2.625,00

61,58

1603900782

Servei Salut
Pública

Ajuntament de la Torre de
Claramunt

P0828600G

15/Y/207050

Diverses actuacions de
dinamització comercial

3.000,00

1.703,59

1603900626

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès

P0800500A

Integració Registre i
GEWEB de l'Ajuntament
15/Y/203813
amb MUX, eNotum,
eTram

13.128,50

580,80

1603901099

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès

P0800500A

15/Y/206952

V fira de Nadal 2015

4.000,00

385,53

1603900319

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de les Cabanyes

P0802700E

15/Y/205960

Sanitat ambiental

6.146,25

3.407,17

1603900783

Servei Salut
Pública
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Ajuntament de les Cabanyes

P0802700E

15/Y/204287

Accions per la
cooperació al
desenvolupament

2.600,00

2.600,00

1603901062

Oficina Cooperació
al
Desenvolupament

Ajuntament de les Franqueses
del Vallès

P0808500C

15/Y/205718

Centres locals de
serveis a les empreses
(CLSE)

38.085,23

6.097,45

1603901088

Servei Teixit
Productiu

Ajuntament de les Masies de
Roda

P0811500H

15/Y/206655

Sanitat ambiental

1.820,00

279,67

1603900784

Servei Salut
Pública

Ajuntament de les Masies de
Voltregà

P0811600F

15/Y/203721

Implantació mesures
estalvi energètic
equipaments docents

2.967,00

122,47

1603900854

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Ajuntament de les Masies de
Voltregà

P0811600F

15/Y/205916

Espai cardioprotegit
zona esportiva del
Despujol

1.800,00

600,00

1603900785

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Les Masies de
Voltregà

P0811600F

15/Y/207146

Dinamització comercial
al Voltreganès

4.000,00

370,85

1603900294

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat

P0810000J

15/Y/206127

Sanitat ambiental

71.500,00

3.150,31

1603900769

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

P0810600G

15/Y/206133

Sanitat ambiental

3.250,00

684,27

1603900786

Servei Salut
Pública

15/Y/203628

Instal·lació d'un sistema
de calefacció de
biomassa per a l'Escola
Els Vinyals

5.153,00

5.153,00

1603900856

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Ajuntament de Lliçà de Vall

P0810700E
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Ajuntament de Lliçà de Vall

P0810700E

15/Y/203547

Adquisició de
Sonòmetre

1.941,98

1.941,98

1603900903

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Ajuntament de Lluçà

P0810800C

15/Y/206131

Sanitat ambiental

1.600,00

377,84

1603900787

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Malgrat de Mar

P0810900A

15/Y/205089

ESPERONA'T

2.530,00

185,00

1603901018

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Malgrat de Mar

P0810900A

15/Y/205296

Creació dels circuits
d'orientació permanent i
1era cursa d'orientació

2.282,00

2.282,00

1603901019

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Malgrat de Mar

P0810900A

15/Y/204393

Any Mn. Fèlix Paradeda

5.000,00

4.667,25

1603900760

Oficina de
Patrimoni Cultural

Ajuntament de Manresa

P0811200E

15/Y/206802

Accions de comunicació
- Expobages i Fira
Ascensió

2.000,00

2.000,00

1603901044

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Manresa

P0811200E

15/Y/206804

Bosses reutilitzables de
promoció dels mercats
no sedentaris

1.000,00

1.000,00

1603901046

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Marganell

P0824200J

15/Y/205455

LA PORTALS I CURS
DE IOGA

2.634,00

1.441,89

1603901020

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Marganell

P0824200J

15/Y/206840

Promoció de la fira de la
llenega

1.100,00

1.100,00

1603900096

Oficina Mercats i
Fires Locals
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Ajuntament de Martorell

P0811300C

15/Y/203569

Estudi de soroll i
vibracions de la xarxa
ferroviària pel seu pas
pel nucli urbà del
municipi de Martorell

Ajuntament de Martorell

P0811300C

15/Y/207165

Campanya institucional
pel comerç de Martorell
( disseny i OPPIS)

1.200,00

1.200,00

1603900990

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de Martorell

P0811300C

15/Y/206937

Suport al foment fires
(Segur Fira de Pont a
Pont)

2.000,00

1.014,51

1603900362

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Martorell

P0811300C

15///206908

Mesures per la
disminució de residus

1.950,00

169,73

1603900699

Oficina Mercats i
Fires Locals

2.967,00

2.967,00

1603900858

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

4.372,00

4.372,00

1603900860

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

2.500,00

880,00

1603900481

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de Martorelles

P0811400A

15/Y/203604

Ajuntament de Masquefa

P0811800B

15/Y/203634

Ajuntament de Matadepera

P0825900D

15/Y/206970

Implantació de mesures
que representin un
estalvi energètic en els
edificis municipals
ADHESIÓ AL
PROJECTE DE
CREACIÓ DE
L'AGENCIA
COMARCAL DE
L'ENERGIA DE
L'ANOIA I MILLORA
ENLLUMENAT PÚBLIC
MUNICIPI
Suport a la contractació
d'un dinamitzador
comercial
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7.430,77

1603900905

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental
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15.000,00

2.298,00

1603900572

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

AJ. MATARO

P0812000H

15Y207591

Pla d'Acció RIS 3
Mataró - Maresme

Ajuntament de Mataró

P0812000H

15/Y/205931

Manteniment de
desfibril·ladors

1.415,70

145,20

1603900788

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Mataró

P0812000H

15/Y/206995

Campanya de
comunicació dels
aparcaments de Mataró

4.000,00

4.000,00

1603900988

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de Mediona

P0812100F

15/Y/205064

L'ESPORT ÉS SALUT,
VINE AL CASAL
D'ESTIU!!!

2.929,00

1.862,00

1603901021

Oficina Activitats
Esportives
Oficina
d'Equipaments
Esportius

Ajuntament de Mediona

P0812100F

15/Y/204741

Millora material esportiu
inventariable

2.940,00

389,16

L’import de la
baixa no s’ha
incorporat al
pressupost de
l’any 2016

Ajuntament de Moià

P0813700B

15/Y/206575

Gestió d'animals de
companyia i del centre
d'acollida

10.003,07

2.149,37

1603900789

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Molins de Rei

P0812200D

15/Y/206328

Activitats seguretat
alimentària

5.000,00

2.000,00

1603900790

Servei Salut
Pública

15/Y/203898

Foment de pràctiques
de prevenció i gestió de
residus

1603900956

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de Mollet del
Vallès

P0812300B
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Ajuntament de Mollet del
Vallès

P0812300B

15/Y/206972

Mollet comerç

Ajuntament de Monistrol de
Montserrat

P0812600E

IX Jornades de Medi
15/Y/203900 Ambient de Monistrol de
Montserrat

Ajuntament de Monistrol de
Montserrat

P0812600E

15/Y/205070

Ajuntament de Monistrol de
Montserrat

P0812600E

5.000,00

999,98

1603900360

Servei Comerç
Urbà

1.167,00

1.004,08

1603900958

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Beques i ajuts per a
l'escola esportiva
municipal

1.150,00

39,00

1603901022

Oficina Activitats
Esportives

15/Y/206906

Promoció de la XXII fira
de la coca i el mató

4.000,00

953,05

1603900277

Oficina Mercats i
Fires Locals

6.928,00

279,55

1603900792

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Montcada i
Reixac

P0812400J

15/Y/205881

Instal·lació de 12
desfibril·ladors al
municipi de Montcada i
Reixac

Ajuntament de Montmajor

P0813100E

15/Y/205457

ACTIVITATS
ESPORTIVES A
MONTMAJOR

3.416,00

375,18

1603901023

Oficina Activitats
Esportives

1.000,00

33,97

1603900743

Oficina Estudis i
Recursos Culturals

Ajuntament de Montmajor

P0813100E

15/Y/204618

JORNADES
MICOLÒGIQUES AL
MUSEU D'ART DEL
BOLET

Ajuntament de Montmajor

P0813100E

15/Y/206274

Cens i esterilització
d'animals de
companyia 2015

1.000,00

1.000,00

1603900797

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Montmajor

P0813100E

15/Y/206775

Mercat i Tradició

2.000,00

2.000,00

1603901059

Oficina Mercats i
Fires Locals
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15Y207587

Gestió i planificació
estratègia territorial

10.214,51

189,42

1603900218

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

P0813500F

15/Y/205283

Activitats Esportives
Extraescolars de
Primària 2014-2015

2.542,00

1.834,68

1603901024

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Montornès del
Vallès

P0813500F

15/Y/206129

Sanitat ambiental

17.051,92

7.692,67

1603900798

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Montseny

P0813600D

15/Y/206849

Fira d'aliments artesans
catalans

1.200,00

71,22

1603900288

Oficina Mercats i
Fires Locals

3.591,00

3.591,00

1603900861

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

3.462,00

601,40

1603901025

Oficina Activitats
Esportives

AJ. MONTORNÈS DEL
VALLÈS

P0813500F

Ajuntament de Montornès del
Vallès

Ajuntament de Navarcles

P0813900H

15/Y/203606

MILLORA I REFORMA
DEL QUADRE 10
D'ENLLUMENAT
PÚBLIC

Ajuntament de Navarcles

P0813900H

15/Y/205690

Navarclesport i Marxa
Selènika

Ajuntament de Navàs

P0814000F

INSTAL·LACIÓ D'UN
PUNT DE
15/Y/203610
RECÀRREGA DE
VEHICLES ELÈCTRICS
A NAVÀS

3.201,00

3.201,00

1603900863

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Ajuntament de Navàs

P0814000F

15/Y/206549

10.000,00

2.775,10

1603900800

Servei Salut
Pública

Sanitat ambiental
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Ajuntament de Palafolls

Ajuntament de Perafita

P0815400G

P0815900F

15/Y/207193

Actuacions per a la
gestió integral del teixit
comercial urbà

Substitució de bombetes
convencionals per
15/Y/203633
bombetes de leds al
casc antic de Perafita
Millora de la recollida
selectiva i dels espais
15/Y/203910 de l'entorn de les zones
de contenidors del
municipi de Perafita
Adequació acústica de
la zona polivalent i
15/Y/203549
escenari del pavelló
poliesportiu de Perafita

4.000,00

778,90

1603900215

Servei Comerç
Urbà

1.000,00

1.000,00

1603900866

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

1.000,00

1.000,00

1603900959

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2.330,83

2.330,83

1603900907

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Esport per prevenir el
risc d'exclusió social

3.000,00

2.833,20

1603901028

Oficina Activitats
Esportives

15/Y/206107

Sanitat ambiental

23.000,00

1.227,76

1603900802

Servei Salut
Pública

P0817500B

15/Y/206256

Mascotes a Pujalt

1.000,00

1.000,00

1603900803

Servei Salut
Pública

P0817700H

15/Y/206110

Sanitat ambiental

5.137,50

1.545,84

1603900804

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Perafita

P0815900F

Ajuntament de Perafita

P0815900F

Ajuntament de Pineda de Mar

P0816200J

15/Y/205073

Ajuntament de Premià de Dalt

P0823000E

Ajuntament de Pujalt

Ajuntament de Rajadell
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Promocionem la salut
mental, el benestar
15/Y/206462
emocional i la cura del
cos
Activitats d'animals de
companyia i atenció als
15/Y/206488
animals abandonats a la
via pública

2.500,00

2.500,00

1603900880

Servei Salut
Pública

1.000,00

842,70

1603900885

Servei Salut
Pública

SUPORT LICITACIÓ
ENLLUMENAT PÚBLIC

2.342,00

234,20

1603900868

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

15/Y/205909

PISTA
POLIESPORTIVA

3.000,00

266,75

1603900889

Servei Salut
Pública

P0817800F

15/Y/206554

Sanitat ambiental

830,00

149,89

1603900892

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Ripollet

P0817900D

15/Y/205968

Sanitat ambiental

15.114,75

5.637,21

1603900894

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Rubí

P0818300F

15/Y/206096

Sanitat ambiental

28.864,56

4.171,79

1603900896

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sabadell

P0816600I

15/Y/206918

COM 01 Foment de
Xarxa de Mercats de
Sabadell

3.000,00

868,75

1603900370

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Sallent

P0819000A

15/Y/206100

Sanitat ambiental

13.875,00

5.793,40

1603900901

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Rajadell

P0817700H

Ajuntament de Rajadell

P0817700H

Ajuntament de Rellinars

P0817800F

15/Y/203702

Ajuntament de Rellinars

P0817800F

Ajuntament de Rellinars
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Ajuntament de Sallent

P0819000A

15/Y/206588

Manteniment del Refugi
d'Animals "El Castell"

6.000,00

2.730,25

1603900898

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sallent

P0819000A

15/Y/207023

Foment de l'ocupació

2.000,00

33,60

1603900363

Servei Comerç
Urbà

15/Y/206614

Vigilància i control
sanitari dels
establiments minoristes
d'alimentació,
implantació
d'autocontrols i foment
de pràctiques correctes
de manipulació.

3.500,00

83,79

1603900904

Servei Salut
Pública

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres

P0819600H

Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor

P0819700F

15/Y/205590

Skatepark

1.731,00

37,00

L’import de la
baixa no s’ha
incorporat al
pressupost de
l’any 2016

Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

P0819900B

15/Y/206382

Programa de Seguretat
Alimentaria

5.967,00

1.193,40

1603900906

Servei Salut
Pública

1.500,00

885,09

1603900960

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

1.970,48

1.970,48

1603900908

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta

P0820200D

15/Y/203925

EDUCACIÓ EN ELS
VALORS DELS
ALIMENTS I EN
CONTRA DEL
MALBARATAMENT
ALIMENTARI

Ajuntament de Sant Climent
de Llobregat

P0820300B

15/Y/203551

adquisició sonòmetre
per policia local
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Ajuntament de Sant Climent
de Llobregat

P0820300B

15/Y/205958

Sanitat ambiental
JORNADA TÈCNICA:
LA REUTILITZACIÓ DE
LES AIGÜES GRISES,
EXPERIÈNCIES I
REPTES
Servei de web
monitoring per a tres
estacions Oper@ EX,
control soroll carrer

6.648,00

3.899,35

1603900916

Servei Salut
Pública

1.500,00

1.500,00

1603900961

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

3.716,80

3.716,80

1603900910

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Sant Cugat, municipi
cardioprotegit

17.507,63

2.734,83

1603900923

Servei Salut
Pública

15/Y/207080

Comerç Experience

4.000,00

4.000,00

1603900989

Servei Comerç
Urbà

P0820500G

15/Y/206091

Sanitat ambiental

2.237,53

223,48

1603900925

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires

P0820700C

15/Y/205046

Beques Escoles
Esportives Municipals

2.300,00

1.351,43

1603901029

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires

P0820700C

15/Y/206021

Sanitat ambiental

6.231,25

6.231,25

1603900932

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès

P0820400J

15/Y/203927

Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès

P0820400J

15/Y/203588

Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès

P0820400J

15/Y/205875

Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès

P0820400J

Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues
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Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires

P0820700C

15/Y/206245

Animals de companyia
(gossos i gats)

1.000,00

1.000,00

1603900933

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Feliu de
Codines

P0820900I

15/Y/205878

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

3.170,20

1.828,31

1603900936

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Feliu de
Codines

P0820900I

15/Y/206947

Promoció i dinamització
de les fires locals

2.500,00

1.361,39

1603900244

Oficina Mercats i
Fires Locals

2.654,00

2.654,00

1603900869

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

2.394,84

2.394,84

1603900911

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

1.100,00

1.100,00

1603900942

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat

P0821000G

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat

P0821000G

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat

P0821000G

Aplicació de les
mesures proposades en
15/Y/203679
els estudis energètics
realitzats a 4 centres
educatius
Adquisició sonòmetres i
limitadors enregistradors
per promoure estudis de
situació acústica en
15/Y/203558 activitats i espectacles
públics per la millora i
adequació a la
ordenança municipal de
soroll
Adquisició o lloguer de
desfibril·ladors
automàtics o
semiautomàtics (DEA)
15/Y/205910
en el marc de la
normativa de regulació
dels plans
d'autoprotecció (PAU)
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Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat

P0821000G

15/Y/206387

Programa de seguretat
alimentaria

4.580,00

916,00

1603900947

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles

P0820800A

15/Y/205919

Municipis protegits

2.400,00

2.220,00

1603901009

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà

P0821400I

15/Y/205926

Tallers saludables per a
infants

3.075,00

8,62

1603900949

Servei Salut
Pública

1.000,00

1.000,00

1603900912

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta

P0819200G

15/Y/203562

Adequació acústica
despatx serveis socials
de l'ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta

Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta

P0819200G

15/Y/206002

Curs de primers auxilis,
suport vital i
emergències

5.000,00

1.158,88

1603900805

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta

P0819200G

15/Y/206810

Promoció i dinamització
de la Diada Màgica de
la Maduixa i el Vi

2.500,00

106,54

1603900410

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta

P0819200G

15/Y/206782

Festa del Bolet

2.500,00

556,88

1603900659

Oficina Mercats i
Fires Locals

400,00

122,50

1603900806

Servei Salut
Pública

2.300,00

2.300,00

1603901032

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà

P0821500F

15/Y/206498

CAMPANYA DE
GOSSOS A SANT
JAUME DE
FRONTANYÀ

Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada

P0822500E

15/Y/205040

Esport per a la inclusió
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Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada

P0822500E

15/Y/206186

Accions de prevenció
del tabaquisme
Programa Municipal de
Seguretat Alimentària
de Sant Joan de
Vilatorrada 2015
Programa d'Actuacions
del Pla de Mobilitat
Urbana: millores de la
connexió del carril bici i
de l'accessibilitat en
trams amb escola.
Aforaments de ciclistes
Reducció de potència
per estalvi i eficiència
energètica en
l'enllumenat exterior

Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada

P0822500E

15/Y/206384

Ajuntament de Sant Joan
Despí

P0821600D

15/Y/203641

Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta

P0821800J

15/Y/203611

Ajuntament de Sant Llorenç
d'Hortons

P0822000F

15/Y/206184

Ajuntament de Sant Llorenç
Savall

P0822100D

Campanya informativa
del nou model de
15/Y/203937
recollida selectiva al
municipi de Sant Llorenç
Savall

Ajuntament de Sant Martí
d'Albars

P0822300J

15/Y/206482

Pla activitat física i salut
i gimnàstica per la gent
gran

Animals de companyia
(gossos i gats)
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1.000,00

475,84

1603900808

Servei Salut
Pública

2.863,25

171,87

1603900811

Servei Salut
Pública

3.045,00

127,37

1603900872

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

3.747,00

88,74

1603900873

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

3.750,00

1.491,07

1603900813

Servei Salut
Pública

1.167,00

1.167,00

1603900963

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

1.000,00

718,60

1603900820

Servei Salut
Pública
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Ajuntament de Sant Martí de
Centelles

P0822200B

BEQUES ESPORTIVES
ADREÇADES A
15/Y/205038
INFANTS EN RISC
D'EXCLUSIÓ A SANT
MARTÍ 2015

Ajuntament de Sant Martí de
Centelles

P0822200B

15/Y/206083

Sanitat ambiental

2.000,00

1.009,20

1603900822

Servei Salut
Pública

3.200,00

320,00

1603900914

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

2.325,00

566,26

1603900824

Servei Salut
Pública

1.380,00

27,50

1603901034

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Sant Martí de
Tous

P0822600C

15/Y/203581

INSONORITZACIÓ DE
LA SALA DE
MÀQUINES DE LA
PISCINA MUNICIPAL

Ajuntament de Sant Martí de
Tous

P0822600C

15/Y/206552

Sanitat ambiental

Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles

P0822800I

Campanya i atenció als
15/Y/206577 animals abandonats a la
via pública

1.000,00

527,50

1603900826

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Pere de
Ribes

P0823100C

15/Y/206080

Sanitat ambiental

16.500,00

2.884,46

1603900829

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles

P0823200A

15/Y/206029

Sanitat ambiental

4.000,00

437,19

1603900830

Servei Salut
Pública

15/Y/203609

INSTAL·LACIÓ SOLAR
FOTOVOLTAICA PER
AUTOCONSUM PER
L'ESCOLA TORRE
ROJA DE SANT PERE
DE VILAMAJOR

6.089,00

6.089,00

1603900876

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor

P0823400G
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15/Y/203944

Millora de la recollida
selectiva de la FORM

1.500,00

695,35

1603900964

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

P0823600B

15/Y/205879

ADQUISICIÓ I
MANTENIMENT DE
DESFIBRIL·LADOR

3.000,00

458,86

1603900833

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Quirze de
Besora

P0823700J

15/Y/205037

Activitats esportives per
a menors amb risc
d'exclusió 2015

2.070,00

900,00

1603901035

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Sant Quirze de
Besora

P0823700J

15/Y/203550

Adquisició d'un
sonòmetre

1.372,45

1.372,45

1603900915

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Ajuntament de Sant Quirze de
Besora

P0823700J

15/Y/206074

Sanitat ambiental

9.454,60

813,38

1603900835

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

P0823800H

15/Y/205918

Sant Quirze del Vallès
municipi cardioprotegit

4.573,80

1.510,84

1603900837

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Quirze
Safaja

P0823900F

15/Y/203556

ADQUISICIÓ DE
SONÒMETRE PER
SANT QUIRZE SAFAJA

1.000,00

1.000,00

1603900917

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

15/Y/204281

Activitats de
sensibilització per la
cooperació al
desenvolupament dels
països del Sud

3.880,80

492,90

1603900991

Oficina Cooperació
al
Desenvolupament

Ajuntament de Sant Pol de
Mar

P0823500D

Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona

Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia

P0824000D
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Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt

P0826400D

15/Y/206077

Sanitat ambiental

9.375,00

1.008,94

1603900839

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló

P0826500A

15/Y/205026

Casal estiu per a joves
de 12 a16 anys

1.000,00

179,88

1603901036

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Sant Vicenç de
Torelló

P0826500A

15/Y/205951

Sanitat ambiental

6.750,00

169,51

1603900842

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts

P0826300F

15/Y/206079

Sanitat ambiental

11.100,00

2.062,10

1603900845

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet

P0824500C

15/Y/205891

Adquisició d'un
desfibril·lador

2.250,00

280,00

1603900848

Servei Salut
Pública

127.215,93

73,29

1603901089

Servei Teixit
Productiu

Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet

P0824500C

15/Y/205742

CENTRES LOCALS DE
SERVEIS A LES
EMPRESES DEL
BARCELONÈS NORD
2015

Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet

P0824500C

15/Y/206870

Accions de foment de
mercats municipals

2.500,00

314,74

1603900298

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Santa Eugènia
de Berga

P0824600A

15/Y/205020

Línia de beques d'esport
per prevenir el risc
d'exclusió social

2.200,00

500,00

1603901040

Oficina Activitats
Esportives
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15/Y/203684

INSTAL·LACIÓ
ENERGIA SOLAR A LA
PISTA
POLIESPORTIVA

2.967,00

272,73

1603900878

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

P0824700I

15/Y/206904

Fira del segar i el batre

1.800,00

1.377,95

1603900092

Oficina Mercats i
Fires Locals

P0824800G

15/Y/203575

Adequació aïllament
acústic sala polivalent
Centre Cívic la Fàbrica

4.927,92

4.927,92

1603900918

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana

P0824800G

Obertura franja urb. Can
15/Y/207709 Maset (Santa Eulàlia de
Ronçana)

4.999,10

1.908,92

1603901124

Oficina Tècnica de
Prevenció
Municipal
d'Incendis
Forestals

Ajuntament de Santa Maria de
Besora

P0825300G

15/Y/207357

Foment de polítiques de
participació ciutadana

4.987,00

4.987,00

1603900753

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

1.000,00

409,72

1603900851

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Santa Eulàlia
de Riuprimer

P0824700I

Ajuntament de Santa Eulàlia
de Riuprimer
Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana

Ajuntament de Santa Maria de
Martorelles

P0825600J

15/Y/206216

Manteniment de
colònies de gats,
atenció als animals
abandonats a la via
pública

Ajuntament de Santa Maria de
Miralles

P0825700H

15/Y/206566

ATENCIÓ D'ANIMALS
ABANDONATS A LA
VIA PÚBLICA

800,00

800,00

1603900855

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera

P0825900D

15/Y/207006

Consolidació de la
dinamització comercial

6.000,00

1.457,84

1603900482

Servei Comerç
Urbà
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Ajuntament de Santa Maria
d'Oló

P0825800F

15/Y/205019

Fes Esport

3.050,00

633,50

1603901042

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda

P0826000B

15/Y/205991

Sanitat ambiental

11.000,00

7.497,77

1603900862

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Santa Susanna

P0826100J

15/Y/205892

Desfibril·lador Pavelló
poliesportiu de Santa
Susanna

2.000,00

3,50

1603900865

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Santa Susanna

P0826100J

15/Y/205993

Sanitat ambiental

3.750,00

579,47

1603900871

Servei Salut
Pública

4.000,00

459,66

1603900222

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de Santa Susanna

P0826100J

15/Y/207195

Continuïtat del Pla de
dinamització del Sector
comercial i MVNS de
Santa Susanna

Ajuntament de Sentmenat

P0826700G

15/Y/205992

Sanitat ambiental

5.723,10

5.723,10

1603900874

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sentmenat

P0826700G

15/Y/206226

Animals de companyia
(gossos i gats)

1.000,00

1.000,00

1603900875

Servei Salut
Pública

15/Y/207391

Projecte servei
psicològic dona +
Pressupostos
participatius 2016 +
Programació activitats
Casal de Joves i Nou
espai Jove

13.347,00

13.347,00

1603900747

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

Ajuntament de Sentmenat

P0826700G
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Ajuntament de Seva

P0826900C

15/Y/205002

Esport per prevenir el
risc d'exclusió

2.300,00

93,45

1603901039

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Seva

P0826900C

15/Y/205995

Sanitat ambiental

7.500,00

2.205,05

1603900938

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Sitges

P0827000A

15/Y/206383

PROGRAMA
SEGURETAT
ALIMENTÀRIA

8.775,00

1.755,00

1603900943

Servei Salut
Pública

1.000,00

1,00

1603901043

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Subirats

P0827300E

15/Y/205007

Promoció de l'activitat
física i esportiva en
persones en risc
d'exclusió social

Ajuntament de Súria

P0827400C

15/Y/205008

Tothom pot gaudir de
l'esport!

3.335,00

0,08

1603901045

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Tagamanent

P0827600H

15/Y/205439

ACTIVITATS
ESPORTIVES A
TAGAMANENT

4.906,00

530,10

1603901047

Oficina Activitats
Esportives

1.000,00

1.000,00

1603900946

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Talamanca

P0827700F

15/Y/206473

Campanya
d'identificació dels
animals domèstics de
Talamanca

Ajuntament de Teià

P0828100H

15/Y/205885

Desfibril·ladors

2.500,00

19,50

1603900951

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Terrassa

P0827900B

15/Y/205985

Sanitat ambiental

22.522,50

1.155,47

1603900954

Servei Salut
Pública
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Ajuntament de Terrassa

P0827900B

15/Y/207100

Gestió de dinamització
en un centre comercial
urbà a Ca N'Anglada

4.500,00

1.775,16

1603900369

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de Tiana

P0828200F

15/Y/206982

Pla dinamització
comercial de Tiana 2015

4.000,00

2.219,52

1603900635

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de Tona

P0828300D

15/Y/206778

Tona és Fira

6.000,00

1.610,73

1603900094

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Tordera

P0828400B

15/Y/206765

Fira del Conte de
Tordera, 3a edició

2.000,00

948,00

1603900506

Oficina Mercats i
Fires Locals

3.050,00

1.496,87

1603901050

Oficina Activitats
Esportives

3.000,00

500,00

1603900156

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de Torelló

P0828500I

15/Y/205010

Fes el que t'agrada beques per a la pràctica
d'A.F. i esport per
famílies amb dificultat
econòmica

Ajuntament de Torelló

P0828500I

15/Y/206991

Professionalització de
l'Agrupació de
comerciants de Torelló

1.167,00

1.167,00

1603900965

800,00

800,00

1603900966

Ajuntament de Torrelles de
Llobregat

P0828900A

15/Y/203971

Activitats de
sensibilització sobre
Silvo Pastura 2015

Ajuntament de Vallbona
d'Anoia

P0829200E

15/Y/203973

Tallers de sensibilització
ambiental
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Ajuntament de Vallbona
d'Anoia

P0829200E

15/Y/205209

Gimnàstica de la Gent
Gran i utilització espais
escolars esport

1.000,00

53,43

1603901053

Oficina Activitats
Esportives

1.616,53

0,01

1603900919

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

3.591,00

3.591,00

1603900879

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Ajuntament de Vallcebre

P0829300C

15/Y/203578

ADEQUACIÓ
ACÚSTICA SALA
POLIVALENT
VALLCEBRE

Ajuntament de Vallirana

P0829600F

15/Y/203744

Adquisició de tromel per
a la valorització de la
fracció vegetal triturada

1.500,00

1.500,00

1603900967

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de Vallirana

P0829600F

15/Y/203975

Edició d'un tríptic per al
foment del compostatge
casolà

Ajuntament de Vallirana

P0829600F

15/Y/205976

Sanitat ambiental

8.729,40

8.729,40

1603901057

Servei Salut
Pública

1.000,00

1.000,00

1603901056

Servei Salut
Pública

Ajuntament de Vallirana

P0829600F

15/Y/206489

Atenció als animals
abandonats a la via
pública i control de les
colònies de gats en
l'àmbit urbà

Ajuntament de Vallromanes

P0829700D

15/Y/205542

Campionats d'estiu

1.334,00

122,97

1603901054

Oficina Activitats
Esportives

15/Y/203587

Adquisició d'un
sonòmetre per
Vallromanes i el seu
calibratge

1.347,95

1.347,95

1603900920

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Ajuntament de Vallromanes

P0829700D
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Ajuntament de Vallromanes

P0829700D

15/Y/207449

Abordatge Integral a la
Violència Masclista

1.500,00

690,95

1603900745

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

Ajuntament de Vic

P0829900J

15/Y/206425

PROGRAMES DE
PROMOCIÓ DE LA
SALUT

33.500,00

15.675,11

1603900973

Servei Salut
Pública

1.000,00

306,00

1603900976

Servei Salut
Pública

350,00

350,00

1603900979

Servei Salut
Pública

1.930,00

1.930,00

1603901011

Servei Salut
Pública

8.580,00

1.601,23

1603900993

Oficina Cooperació
al
Desenvolupament

1.000,00

1.000,00

1603900922

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

ATENCIÓ ALS
ANIMALS
ABANDONATS A LA
VIA PÚBLICAMANTENIMENT DEL
CENS D'ANIMALS
Adquisició de
Desfibril·ladors per a
complex cultural i
esportiu Atrium
Viladecans
Adquisició de
Desfibril·ladors per a
complex cultural i
esportiu Atrium
Viladecans

Ajuntament de Vilada

P0830000F

15/Y/206224

Ajuntament de Viladecans

P0830200B

15/Y/205898

Ajuntament de Viladecans

P0830200B

15/Y/205898

Ajuntament de Viladecans

P0830200B

15/Y/204286

Ajuntament de Viladecavalls

P0830100D

software per anàlisi
15/Y/203553 espectral complementari
als sonòmetre municipal

Educació per al
desenvolupament
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14.100,00

3.911,78

1603900982

Servei Salut
Pública

Actuacions dels àmbits
15/Y/207415 de participació, Igualtat i
joventut

13.000,00

13.000,00

1603900748

Gerència de
Serveis d'Igualtat i
Ciutadania

P0830600C

15/Y/205972

Sanitat ambiental

13.261,00

25,18

1603900983

Servei Salut
Pública

P0830700A

15/Y/206469

Implantació de colònies
controlades de gats en
àmbits urbans

995,00

377,90

1603900984

Servei Salut
Pública

4.684,00

4.684,00

1603900881

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Ajuntament de Viladecavalls

P0830100D

15/Y/205971

Ajuntament de Viladecavalls

P0830100D

Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
Ajuntament de Vilalba
Sasserra

Ajuntament de Vilanova de
Sau

P0830400H

15/Y/203764

Sanitat ambiental

Execució PAES de
Vilanova de Sau:
Substitució caldera de
gas-oil de l'Escola per
caldera de biomassa.
Recicla'm, no
m'abandonis. Porta'm al
contenidor de reciclatge
o a la deixalleria
PROVA PILOT DE
MESURES DE
TELEGESTIÓ A
ESCOLES

Ajuntament de Vilanova del
Vallès

P0831000E

15/Y/203981

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

P0830800I

15/Y/203627

P0830800I

activitats de
15/Y/203982 sensibilització i educació
ambiental

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú
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1.500,00

1.500,00

1603900968

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

4.060,00

62,21

1603900882

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

1603900969

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

1.500,00

1.500,00
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Ajuntament de Vilassar de
Dalt

Ajuntament de Vilassar de Mar

Ajuntament de Vilassar de Mar

P0821300A

P0821700B

P0821700B

15/Y/203586

Adquisició sonòmetre

2.488,19

2.488,19

1603900924

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

15/Y/203685

Substitució de les
calderes de calefacció i
aigua calenta sanitària
per altres
energèticament més
eficients i calorifugació
de les conduccions fluid

3.982,00

3.982,00

1603900883

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

15/Y/203984

Ambientalització de
l'administració local

1.500,00

16,20

1603900970

10.000,00

10.000,00

1603901100

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Ajuntament de Vilassar de Mar

P0821700B

15/Y/203804

Millora de la
interoperabilitat dels
sistemes d'informació
locals

Ajuntament de Vilassar de Mar

P0821700B

15/Y/206929

Dinamització del Mercat
Municipal Sant Joan de
Vilassar de Mar

1.900,00

1.900,00

1603901048

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de Vilassar de Mar

P0821700B

15/Y/206934

Suport al III Shopping
night de comerç

1.500,00

516,54

1603900371

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament del Bruc

P0802500I

15/Y/205543

9è Cros d'El Bruc

1.334,00

426,46

1603901000

Oficina Activitats
Esportives
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INSTAL·LACIÓ DE
PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES
PER AUTOCONSUM
EN UNA ESTACIÓ DE
BOMBAMENT DE
L'AJUNTAMENT DEL
BRULL

Ajuntament del Brull

P0802600G

15/Y/203639

Ajuntament del Brull

P0802600G

ANIMALS DE
15/Y/206449 COMPANYIA (GOSSOS
I GATS )

Ajuntament del Prat de
Llobregat

Activitats de
sensibilització i
Educació per al
Desenvolupament,
Drets Humans i Pau

3.123,00

10,28

1603900886

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

737,92

0,04

1603900985

Servei Salut
Pública

21.000,00

10.718,97

1603900995

Oficina Cooperació
al
Desenvolupament

P0816800G

15/Y/204299

Ajuntament dels Hostalets de
Pierola

P0816100B

CAMPANYA D'ESTALVI
15/Y/203987
ENERGÈTIC

1.000,00

1.000,00

1603900972

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament dels Hostalets de
Pierola

P0816100B

15/Y/204984

Beques esportives

1.000,00

540,00

1603901017

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament dels Prats de Rei

P0816900E

15/Y/203656

GESTIÓ SOSTENIBLE
DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC MUNICIPAL

1.000,00

1.000,00

1603900887

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Ajuntament dels Prats de Rei

P0816900E

15/Y/206020

Sanitat ambiental

2.000,00

1.416,13

1603900931

Servei Salut
Pública
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Ajuntament d'Esparreguera

P0807500D

Fira de productors
15/Y/206852 artesans d'Esparreguera
i el Montserratí

Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat

P0807600B

15/Y/206830

Ajuntament d'Igualada

P0810100H

Ajuntament d'Igualada

P0810100H

2.240,00

620,17

1603900348

Oficina Mercats i
Fires Locals

Accions de foment de
mercats municipals

1.500,00

503,80

1603900431

Oficina Mercats i
Fires Locals

15/Y/205884

Xarxa desfibril·ladors
d'Igualada

11.733,00

1.732,81

1603901033

Servei Salut
Pública

15/Y/205884

Xarxa desfibril·ladors
d'Igualada

2.267,00

2.267,00

1603901012

Servei Salut
Pública

1.167,00

1.167,00

1603900974

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament d'Òdena

P0814200B

15/Y/203988

Campanya informativa
de sensibilització sobre
reciclatge de residus

Ajuntament d'Òdena

P0814200B

15/Y/205913

Manteniment DEA

1.000,00

1.000,00

1603900957

Servei Salut
Pública

Ajuntament d'Òdena

P0814200B

15/Y/206136

Sanitat ambiental

5.535,00

386,65

1603900934

Servei Salut
Pública

2.753,00

2.753,00

1603900971

Servei Salut
Pública

2.443,46

764,84

1603901027

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament d'Olèrdola

P0814400H

15/Y/205895

Adquisició de dos
desfibril·ladors per als
equipaments i activitats
del municipi d'Olèrdola

Ajuntament d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

15/Y/204979

Activitats aquàtiques per
nens/es amb dificultats
econòmiques i socials
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Ajuntament d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

15/Y/206853

Fira de l'oli i el comerç
(VI edició)

1.250,00

606,83

1603900347

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

15/Y/206892

Reducció de bosses
d'un sol ús al MVNS

2.000,00

14,08

1603900318

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament d'Olost

P0814800I

15/Y/206042

Sanitat ambiental

2.482,26

81,95

1603900939

Servei Salut
Pública

Ajuntament d'Olvan

P0814300J

15/Y/203574

Adquisició de sonòmetre
i adequació acústica
d'un equipament

1.000,00

1.000,00

1603900929

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

Ajuntament d'Olvan

P0814300J

15/Y/206120

Sanitat ambiental

2.000,00

71,51

1603900944

Servei Salut
Pública

Ajuntament d'Olvan

P0814300J

15/Y/206276

Tens un animal, sigues
responsable

1.000,00

194,32

1603900945

Servei Salut
Pública

Ajuntament d'Oristà

P0815000E

15/Y/206378

Sanitat ambiental

2.000,00

408,18

1603900948

Servei Salut
Pública

Ajuntament d'Orpí

P0815100C

15/Y/206501

Atenció als animals
abandonats a la via
pública.

1.000,00

1.000,00

1603900950

Servei Salut
Pública

15/Y/203618

Adhesió al projecte de
creació de l'Agència
Comarcal de l'energia a
l'Anoia

4.684,00

4.246,31

1603900890

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

Consell Comarcal de l'Anoia

P5800006H
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Consell Comarcal del
Barcelonès

Consell Comarcal del
Maresme

P5800012F

P5800008D

15/Y/206223

15/Y/203775

Consell Comarcal del Vallès
Occidental

P5800007F

15/Y/203997

Consell Comarcal d'Osona

P5800015I

Entitat Municipal
Descentralitzada de Bellaterra

P0800249E

Entitat Municipal
Descentralitzada de Bellaterra
Entitat Municipal
Descentralitzada de Bellaterra
Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix

CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ,
ATENCIÓ ALS
ANIMALS I
MANTENIMENT DE
INSTAL·LACIONS
Integració registre i
GEWEB del Consell
Comarcal del Maresme
amb MUX, eNotum i
eTram
Campanya i tallers de
sensibilització per a
l'estalvi a la llar

26.211,00

9.256,50

7.179,72

9.256,50

1603900962

Servei Salut
Pública

1603901101

Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2.001,00

373,38

1603900977

edició de material
15/Y/203998 didàctic per al programa
de visites a les EDAR

1.000,00

652,73

1603900978

15/Y/203596

CALEFACCIÓ CENTRE
CÍVIC

1.000,00

1.000,00

1603900893

Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat

P0800249E

15/Y/205170

DINAMITZACIÓ
PROGRAMES
ESPORTIUS LOCALS

1.956,00

1.956,00

1603901055

Oficina Activitats
Esportives

P0800249E

15/Y/203548

ADQUISICIÓ
SONÒMETRE

2.592,00

2.592,00

1603900930

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

P0800003F

TALLERS D'EDUCACIÓ
15/Y/204003
AMBIENTAL PER A
INFANTS

1603900980

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
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Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix
Mancomunitat Intermunicipal
de la Conca d'Òdena

Instal·lació punts de
llum en el mercat dels
dissabtes de Valldoreix

P0800003F

15/Y/206884

P0800095B

Activitats de
sensibilització i educació
15/Y/204006
ambiental - setmana de
l'energia sostenible
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7.000,00

2.001,00

437,50

195,36

1603900246

Oficina Mercats i
Fires Locals

1603900975

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
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Tercer.- ACCEPTAR la renúncia total o parcial dels ajuts econòmics del Catàleg de
serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de
justificació fins al 31 de març de 2016, que s’indiquen a continuació:
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Import
baixa per
renúncia
(EUR)

Operació
comptable

Centre gestor

Ens destinatari

NIF

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de Balenyà

P0801700F

15/Y/205398

Esport per a tots

4.600,00

3,00

1603900997

Oficina Activitats
Esportives

16.000,00

16.000,00

1603900545

Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes
Corporatius

Ajuntament de Barberà
del Vallès

P0825200I

15/Y/203780

Integració del servei
e.FACT amb el sistema de
gestió comptable de
l'Ajuntament

Ajuntament de Cabrera
d'Anoia

P0802800C

15/Y/205666

La Mitha dels Cellers 2015

1.334,00

1.334,00

1603901002

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Cabrils

P0803000I

15/Y/205354

Natació extraescolar

2.216,00

918,93

1603901003

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Caldes
d'Estrac

P0803200E

15/Y/204362

Exposicions de la Fundació
Palau a Caldes d'Estrac
2015

5.400,00

5.400,00

1603900758

Oficina de Patrimoni
Cultural

Ajuntament de Callús

P0803700D

15/Y/206601

ATENCIÓ ALS ANIMALS
ABANDONATS A LA VIA
PÚBLICA

1.000,00

1.000,00

1603900821

Servei Salut Pública

Ajuntament de Calonge
de Segarra

P0803600F

15/Y/206151

Sanitat ambiental

1.000,00

1.000,00

1603900823

Servei Salut Pública

Ajuntament de Calonge
de Segarra

P0803600F

15/Y/206357

Curs de primers auxilis
bàsics (no DEA)

450,00

450,00

1603900827

Servei Salut Pública
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Ajuntament de Capolat

P0804400J

15/Y/203599

Dotació d'electricitat a les
obres i posterior
funcionament del
refugi/santuari dels Tossals

Ajuntament de Castellar
del Riu

P0804900I

15/Y/205482

Festa del parapent a
Castellar del Riu

1.250,00

1.250,00

1603901006

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Castellar
del Riu

P0804900I

15/Y/206288

Campanya per a la tinença
responsable d'animals de
companyia

1.000,00

584,00

1603900836

Servei Salut Pública

Ajuntament de Castellnou
de Bages

P0806100D

15/Y/205917

ADQUISICIÓ
DESFIBRIL·LADOR

1.800,00

1.800,00

1603900913

Servei Salut Pública

Ajuntament de Dosrius

P0807400G

15/Y/206155

Sanitat ambiental

3.375,00

3.375,00

1603900859

Servei Salut Pública

Ajuntament de Mataró

P0812000H

15/Y/206997

Comerç Actiu

7.000,00

7.000,00

1603900117

Servei Comerç Urbà

4.500,00

1.000,92

1603900819

Servei Mercat de Treball

1.000,00

291,07

1603900791

Servei Salut Pública

Ajuntament de Mediona

P0812100F

15/Y/207479

Ajuntament de Monistrol
de Montserrat

P0812600E

15/Y/206589

FINANÇAMENT
D'ACCIONS PER AL
FOMENT DE
L’OCUPACIÓ
Campanya sobre tinença
responsable , cens,
identificació, esterilització i
adopció d'animals de
companyia
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Canvi Climàtic i
Sostenibilitat
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Ajuntament de
Montmaneu

P0813200C

15/Y/204930

Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs

P0819300E

15/Y/204415

Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca

P0819500J

15/Y/208043

Ajuntament de Sant
Antoni de Vilamajor

P0819700F

Ajuntament de Sant Boi
de Lluçanès

Reforma, condicionament i
rehabilitació d'habitatges
destinats a polítiques
socials
Actualització i Renovació
museogràfica de l'espai
permanent SevillanoBarcelona Termino.

12.000,00

12.000,00

1603901095

Oficina d'Habitatge

8.400,00

8.400,00

1603900757

Oficina de Patrimoni
Cultural

PFI en Auxiliar de comerç i
atenció al públic

9.247,00

9.247,00

15/Y/206817

Accions de foment de
mercats de venda no
sedentària

1.900,00

1.900,00

1603900434

Oficina Mercats i Fires
Locals

P0820000H

15/Y/206951

Fira del Bolet 2015

2.000,00

2.000,00

1603900432

Oficina Mercats i Fires
Locals

Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues

P0820500G

15/Y/206336

Tallers d'alimentació
saludable a l'escola de
primària Les Vinyes

1.176,00

1.176,00

1603900928

Servei Salut Pública

Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta

P0819200G

15/Y/205045

Mou el Cos

2.645,00

825,00

1603901030

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada

P0822500E

15/Y/207928

Acompanyament a
l'escolaritat

2.854,00

2.854,00

Ajuntament de Sant
Llorenç Savall

P0822100D

15/Y/205964

Sanitat ambiental

8.992,79

1.481,35
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1603900816

Gerència de Serveis
d'Educació

Gerència de Serveis
d'Educació
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Ajuntament de Sant
Llorenç Savall

P0822100D

15/Y/206013

Promoció de la Salut

2.000,00

2.000,00

1603900817

Servei Salut Pública

1.989,00

1.989,00

1603900841

Servei Salut Pública

Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt

P0826400D

15/Y/206358

JORNADA DE
L'ALIMENTACIÓ
SALUDABLE I DE
L'ACTIVITAT FÍSICA

Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts

P0826300F

15/Y/205237

GIMNÀSTICA PER A LA
GENT GRAN I PATIS
OBERTS

2.608,00

1.202,43

1603901037

Oficina Activitats
Esportives

1.250,00

1.250,00

1603901038

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de Santpedor

P0819100I

15/Y/205023

Facilitar la participació al
campus esportiu d'estiu a
les persones amb manca
de recursos econòmics

Ajuntament de Terrassa

P0827900B

15/206871

Accions de foment de
mercats municipals. Mercat
Independència

2.000,00

2.000,00

1603900272

Oficina Mercats i Fires
Locals

Ajuntament de Vallirana

P0829600F

15/Y/205825

Projecte Cooperatives a
Vallirana 2015

6.000,00

6.000,00

1603900448

Servei Teixit Productiu

Ajuntament de Vilanova
del Camí

P0830300J

15/Y/204395

Projecte de recuperació de
la memòria històrica

3.700,00

3.700,00

1603900756

Oficina de Patrimoni
Cultural

Ajuntament del Brull

P0802600G

15/Y/205428

ULTRA MONTSENY 2015

1.000,00

1.000,00

1603901001

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament del Masnou

P0811700D

15/Y/205880

El Masnou, ciutat
cardiosaludable

3.600,00

3.600,00

1603900926

Servei Salut Pública
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Ajuntament d'Òdena

P0814200B

15/Y/205097

Passejades "A Cent cap
els Cent" Grup Òdena

500,00

500,00

1603901026

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament d'Òdena

P0814200B

15/Y/206173

Actuacions a l'entorn
educació afectiva i sexual
Consell de salut Òdena

500,00

500,00

1603900935

Servei Salut Pública

1.643,52

1.643,52

1603900927

Oficina Tècnica
d'Avaluació i Gestió
Ambiental

1603901051

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament d'Olivella

P0814700A

15/Y/203564

Adquisició de sonòmetres,
estudis de soroll i
adequació acústica de
locals

Ajuntament d'Ullastrell

P0829000I

15/Y/204974

ESPORT PER A TOTS

1.725,00

547,00

Entitat Municipal
Descentralitzada de
Bellaterra

P0800249E

15/Y/207833

SUPORT A LES
DESPESES DELS
TALLERS

1.491,00

1.491,00

1603901085

Gerència de Serveis
d'Educació

Entitat Municipal
Descentralitzada de
Bellaterra

P0800249E

15/Y/207846

TALLER PINTURA I
ESCOLA MUSICA

1.280,00

1.280,00

1603901086

Gerència de Serveis
d'Educació

Mancomunitat de
Municipis de l'Alt Penedès

P0800029A

15/Y/207485

Riu Inclusiu

13.788,00

4.052,61
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Quart.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.”
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014,
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, pluriennals i amb termini de
justificació fins el 31de març de 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de maig de
2014, va aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” (AJG 226/14).
2. D’acord amb l’article 30 del règim regulador de la convocatòria, el període
d’execució de les actuacions pluriennals comprenia de l’1 de gener de 2014 al 31
de desembre de 2015, i el termini de justificació màxim va finalitzar el 31 de març
de 2016.
3. Vist l’article 36 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2014, que estableix:
“
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop
transcorregut el termini màxim de justificació, s’aprovarà i es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la liquidació provisional, i s’habilitarà
un termini de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent, així
com també, per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent amb
l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació de l’ajut.
2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació
pertinent ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el
corresponent reintegrament dels imports abonats.
3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, se sol·licitaran els imports
satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i en cas
d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens
beneficiari dels ajuts, s’efectuï la compensació.”
4. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la Presidència
de Barcelona de 17 de maig de 2016 (D 4220/16), es va aprovar la liquidació
provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació fins al 31 de març
de 2016, que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé parcialment, restaven
pendents de proposar el pagament a 13 d’abril de 2016, i s’habilitava un període
d’audiència de quinze dies hàbils per tal que els ens destinataris presentessin la
justificació pendent, així com també per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés
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pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels
imports no justificats
5. L’esmentat decret de liquidació provisional es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de 31 de maig de 2016; per tant, el període d’audiència va finalitzar el 17
de juny de 2016. Durant aquest període d’audiència, els ens destinataris han pogut
justificar els seus ajuts pendents.
6. Transcorregut l’esmentat període d’audiència, i d’acord amb informes emesos pels
centres gestors, es constata el següent:
 Amb relació a l’ajut de 22.372,50 euros concedit a l’Ajuntament de Tordera
per a “Enfortiment institucional del govern local de Fez, en l’àmbit de
l’emprenedoria juvenil”, es van avançar 19.575,00 euros, dels quals
l’Ajuntament ha justificat 14.995,53 euros; per tant, s’ha de revocar
parcialment l’ajut en l’import de 7.376,97 euros, que és el saldo entre l’import
concedit i el justificat, i l’Ajuntament ha de reintegrar 4.579,47 euros.
 L’Ajuntament de Rajadell ha renunciat a l’ajut concedit d’import de 3.000,00
euros per a “Neteja viària hivernal als accessos principals del municipi”.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 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 liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis
de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació
fins al 31de març de 2016.
Segon.- REVOCAR parcialment l’ajut econòmic del Catàleg de serveis de l’any 2014
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 31 de
març de 2016, que s’indica a continuació:
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Ens
destinatari

Ajuntament
de Tordera

NIF

Codi XGL

P0828400B 14/Y/107498

Actuació
Enfortiment
institucional del
govern local de
Fez, en l’àmbit
de
l’Emprenedoria
juvenil

Import
concedit
(EUR)

Import
avançat
(EUR)

Import
justificat
(EUR)

22.372,50 19.575,00 14.995,53
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Import
que es
revoca
(EUR)

Operació
comptable

Centre gestor

7.376,97

1603901052
(Pertany a
l’ajustament
de valor de
l’import
2.797,50 €
no avançat)

Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament
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Tercer. ACCEPTAR la renúncia de l’ajut econòmic del Catàleg de serveis de l’any
2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al
31 de març de 2016, que s’indica a continuació:
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Ens destinatari

Ajuntament de
Rajadell

NIF

P0817700H

Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Import
pendent
(EUR)

Import baixa
per renúncia
(EUR)

Ajust de valor,
núm. doc.
Agrupat

Centre gestor

14/Y/107449

Neteja viària
hivernal als
accessos
principals del
municipi de
Rajadell

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1603900733
1603900734

Gerència de Serveis
d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
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Quart.- SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Tordera el reintegrament de l’import satisfet
per avançat i no justificat que s’indica a continuació. El reintegrament es farà efectiu
mitjançant transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb IBAN
ES33 0182 6035 4402 0160 9428, o bé efectuant el pagament a la tresoreria de la
Diputació de Barcelona.
Codi XGL

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Import
avançat
(EUR)

Import
justificat
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

14/Y/107498

Enfortiment institucional
del govern local de Fez,
en l’àmbit de
l’Emprenedoria juvenil

22.372,50

19.575,00

14.995,53

4.579,47

Cinquè. NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.”
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda del Conveni de col·laboració interadministrativa formalitzat entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci Localret, per determinar l’aportació de la
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2016.- Aquest punt ha estat retirat de la
sessió.
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a
l’Ajuntament de Begues, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació de Cal
Purròs”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, 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:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Begues, presentada en data
21/07/2016 per finançar la inversió “Rehabilitació de Cal Purròs” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
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, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Begues
Rehabilitació de Cal Purròs
175.000 euros
0%
0,42%
3.975,50 euros
10
52/2016

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016)

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió,
d’un Crèdit de Caixa d’import 161.172 € (cent seixanta-un mil cent setanta-dos
euros), a l’Ajuntament de Torrelavit, per a finançar l’actuació local “Reparació i
rehabilitació de la piscina municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 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:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Torrelavit, presentada en
data 26/07/2016 per finançar la inversió “Reparació i rehabilitació de la piscina
municipal” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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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 3.3.e)
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, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torrelavit
Reparació i rehabilitació de la piscina municipal
161.172 euros
0%
0,42%
3.661,37 euros
10
53/2016

* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015),
actualitzada per la Resolució de 06/06/2016 (B.O.E. núm. 137, de 07/06/2016),

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent seixanta-un mil cent setantados € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Comerç Urbà
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la concessió de subvencions, derivades de la convocatòria per a l’atorgament
de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objecte de finançar activitats realitzades per les entitats representatives del
sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la millora del teixit
comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de
serveis, per a l’exercici 2016, per un import total 150.000 € (cent-cinquanta mil
euros).- 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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“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 havent-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant
l'Ordenança).
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança de Subvencions, la
Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 9 de juny de 2016, va
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment
de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès
públic o social que tinguin per finalitat finançar activitats realitzades per les entitats
representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la millora
del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de
serveis per a l’exercici 2016, per un import màxim de cent cinquanta mil (150.000,00)
EUR.
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 23 de juny de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb núm. d’identificació BDNS 309671, i es va inserir el text
íntegre de la convocatòria en el web de la Diputació.
Vista la clàusula dotzena de l’esmentada convocatòria, que estableix que 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.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 29 de setembre de 2016.
Vist l’informe emès pel Servei de Comerç Urbà en data 29 de setembre de 2016 en
què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta 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.
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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.
Vist el punt 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,
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 3048/16 de data 14 d’abril de
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de finançar activitats realitzades per les entitats
representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la millora
del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de
serveis per a l’exercici 2016, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
1603004627
Annex 2 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF
G59415489

G65794729

G58878281

G65075749

G58717919

G62915657

Entitat
Unió de
Botiguers
d'Artés (UBA)
Unió de
Botiguers i
serveis
d'Avinyó
Associació de
comerciants del
Passeig de la
Salut
Associació
Barberà
Comerç urbà
Unió de
Botiguers i
Comerciants de
Berga
Associació de
Botiguers i
Comerciant de
Bigues i Riells

Punts

Total
Subvencionat

Campanyes de
comunicació del
comerç d'Artés

55

1.650 €

1603004627 1

Campanya de
nadal Correllengua

80

595 €

1603004627 2

Campanyes de
comunicació

50

2.500 €

1603004627 3

El nadal ha arribat
a BCU

65

961 €

1603004627 4

A l'estiu el comerç
és viu

55

3.300 €

1603004627 5

Edició i promoció
targeta regal

65

1.625 €

1603004627 6

Nom Projecte
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Annex 2 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF
G66079096
G60150711
G62896006

G61076063

G58778986

G60271228

G60976529

G66095936

G61252326

G62253653

G58694472

G60879954

Entitat
Associació Nou
Comerç Cabrils
UCIC
Associació de
Comerciants
Calella Centre
Comercial
Associació del
comerç i
serveis de
Capellades
Unió de
Botiguers de
Cardona
Associació de
comerciants de
Castellar del
Vallès
Associació de
comerciants de
Castellbisbal
Cerdanyola
Comerç i
Serveis
Associació de
Comerciants i
Empresaris de
Corbera
(ACOPA)
Federació del
Comerç, la
Industria i el
Turisme de
Masnou
Associació de
Comerciants de
Gironella
Associació de
comerciants,
professionals i
empreses de
serveis de
Granollers
centre (gran
centre
Granollers)

Nom Projecte
Som com Tu,
Experiències Ncc
Comerç urbà
El
sumaquilòmetres

Punts

Total
Subvencionat

40

1.200 €

1603004627 7

50

1.400 €

1603004627 8

50

2.063 €

1603004627 9

1.650 €

1603004627 10

1.800 €

1603004627 11

Assessorament
extern per
55
implantació de les
TIC als associats
Promoció i millora
de la competitivitat
60
de la Ubic de
Cardona

Núm. Op.
Comptable

Software sistema
de fidelització de
clients

60

2.333 €

1603004627 12

Bisca i guanya!

33

990 €

1603004627 75

Fira de Cerdanyola
30
Comerç

3.600 €

1603004627 13

Campanya de
visual
merchandising i
escaparatisme

50

2.000 €

1603004627 14

Campanya Fira de
30
Santa Llúcia

1.200 €

1603004627 15

Campanya
Gironella ho peta!

50

1.500 €

1603004627 16

Campanya de
Nadal

60

3.994 €

1603004627 17
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Annex 2 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

G58518119

G58991167

G63473359

G65209652

G59838797

G61634341

G61992525

G60668977

G58116435

G63090179

G60339538

Entitat
Unió de
Botiguers i
Comerciants
d'Igualada
ASIC,
Agrupació de
Serveis i
Comerciants de
la Garriga
Associació de
Comerciants
del Voltreganès
CAC (cabrerès
Associació de
comerciants)
Associació
Grup
comerciants de
Santa Eulàlia
Unió de
botiguers,
comerciants i
professionals
de Llinars del
Vallès
Manlleu
Associació de
Comerciants
Associació de
Comerciants
Sobrerroca,
Plaça Major,
Sant miquel i
Voltants
UBIC-Manresa
Associació de
comerciants del
Carrer
Barcelona 2002
Associació de
comerços i
serveis de
Masquefa

Nom Projecte

Punts

Magazine Igualada
Comerç i
45
campanya viralvídeo corporatiu
Disseny i
impressió del
catàleg de serveis 60
2016 i memòria
d'actuacions 2015

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

5.400 €

1603004627 18

720 €

1603004627 19

Campanya de
comunicació

45

1.125 €

1603004627 20

Seminari "visual
merchandising i
adaptació de
l'oferta al client
actual

60

780 €

1603004627 21

Millora imatge
externa comerços
associats

60

1.800 €

1603004627 22

Open Nigth

40

1.000 €

1603004627 23

A manlleu
Naturalment

50

2.500 €

1603004627 24

Dinamització
Sobrerroca, plaça
Major

45

986 €

1603004627 25

3000 Bosses de la
compra per a la
30
clientela de
Manresa+comerç

2.400 €

1603004627 26

Fira primavera
2016

40

1.000 €

1603004627 27

Promoció del Petit
comerç local

65

209 €

1603004627 28
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Annex 2 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

G60328580

G62439849

G62710769

G63116263

G64786247

G59816298

G63456461

G64828395

G60386349
G62554829

G65608010

G59999151

G62385216

Entitat

Nom Projecte

Compra a
Associació de
Matadepera i
Comerciants de
emportat una
Matadepera
bossa
Assessorament i
Unió de
comunicació
Botiguers de
establiments
Mataró
associats
Associació de
Comerciants i
Dinamització del
Professionals
comerç de
del Nou Centre proximitat
de Mataró
Agrupament de
Botiguers i
Recomanats a
Comerciats de Moià
Moià
Associació de
Fira de Nadal
Comerços
Petita
Montgat centre
Unió de
Botiguers i
Revista calendari
Comerciants de
Montmeló
Unió de
Campanya de
Botiguers i
tardor del comerç
Comerciants de
de Navarcles
Navarcles
Unió de
Comerciants i
La porta del
Botiguers de
comerç de Cal
Cal Rosal
Rosal
(UCIB)
Associació de
comerciants de
Fira Fora Estocs
Palau-Solità i
Plegamans
ASIC Parets
Targeta ciutat
Associació de
Comerciants i
empresaris
Nadal 2016
"gent de
Pineda"
Unió de
Dinamització i
Botiguers de
Promoció de l'Eix
Prats de
Comercial de Prats
Lluçanès
de Lluçanès
Comerços
Associats de
Shopping Night
Premià

94

Punts

Total
Subvencionat

Núm. Op.
Comptable

55

1.650 €

1603004627 29

50

6.000 €

1603004627 30

45

900 €

1603004627 31

70

1.575 €

1603004627 32

48

960 €

1603004627 33

35

1.050 €

1603004627 34

40

1.200 €

1603004627 35

60

1.800 €

1603004627 36

70

864 €

1603004627 37

50

1.250 €

1603004627 38

35

1.050 €

1603004627 39

60

960 €

1603004627 40

54

972 €

1603004627 41
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Annex 2 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

Entitat

G60736899

Unió de
Botiguers de
Ripollet

G63473045

Associació
Roda de
Comerciants

G58359811
G58877218

V63475545

G65256760

G65721797

G60784105

Sabadell
Comerç Centre
Associació de
comerciants
comerç creu
Associació de
comerciants ca
n'oriac comerç
Associació de
comerç i
serveis de Sant
Boi- Sant Boi
Comerç
Associació
Sant Cugat
Comerç
Associació de
comerciants i
Industrials de
Sant Pere de
Ribes

G60094083

UCER

G66177072

Associació
Comerç
Riudebitlles

G62715974

G58480724

G64253610

Associació de
comerciants de
Santa Coloma
de Cervelló
Agrupació del
Comerç i la
Industria de
Santa Coloma
de Gramenet
Associació de
Comerciants i
Professionals
de Fondo
Comerç

Punts

Total
Subvencionat

35

1.050 €

1603004627 42

350 €

1603004627 43

2.346 €

1603004627 46

1.125 €

1603004627 44

Somnis d'una nit 3
45
edició

1.350 €

1603004627 45

Activitats de
dinamització
programa 2016

50

2.000 €

1603004627 47

Nova pàgina Web

50

1.661 €

1603004627 48

A peu de Carrer

55

1.650 €

1603004627 50

Benvinguda a
50
l'estiu
Catàleg imprès de
serveis i comerços
45
de Sant Pere de
Riudebitlles

1.395 €

1603004627 49

1.350 €

1603004627 51

Nom Projecte
web e-comerce

Projecte de
desenvolupament i
35
comerç de Roda
de Ter
#Sabadellencame
55
nt
Dinamització en un
centre comercial
25
urbà

Núm. Op.
Comptable

Comprar a Santa
Coloma té Premi!
Festa de la cirera

70

700 €

1603004627 52

TotamaFidelització,
serveis i promoció
unitats

55

6.600 €

1603004627 53

Campanya de
Nadal

45

2.700 €

1603004627 54
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Annex 2 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF

G64192552

G61565537

G59901520

G65245409

G60830460

G62774526

G62406582

G60467016

G62424346

G60423886

G58841438

G63196729

Entitat
Associació de
comerciants el
Foix "Comerç
del Foix"
Unió de
Botiguers i
Comerciants de
Santa Maria de
Palautordera
Els
Comerciants.
Associació de
Comerciants de
Santa Perpètua
de Mogoda
Associació de
Botiguers de
Taradell

Punts

Total
Subvencionat

Anem Endavant

70

1.330 €

1603004627 55

Fidelització de
clients

45

1.125 €

1603004627 56

La revista "els
comerciants"

45

1.350 €

1603004627 57

Taradell Juga

78

1.170 €

1603004627 58

40

2.400 €

1603004627 62

31

1.457 €

1603004627 63

70

8.400 €

1603004627 59

30

1.800 €

1603004627 60

50

1.050 €

1603004627 61

50

1.000 €

1603004627 64

50

1.200 €

1603004627 65

45

1.350 €

1603004627 66

Nom Projecte

Dinamització del
Associació de
comerç de
Comerciants de
proximitat a Ca
Ca n'Aurell
n'Aurell
Subvenció
extraordinària per
Associació de
a projectes de
Comerciants de
dinamització del
ca n'Anglada
comerç de ca
n'Anglada 2016
Juguem a conèixer
Associació
el comerç amb
Terrassa centre STICK A
TERRASSA
Associació
Campanya de
comerciants Eix
Nadal
Terrassa Nord
Associació Eix
Fashion and
Comercial Sant
dinner Friday
Pere
ACIST
Associació de
Fira de Nadal de
comerciants i
Tiana
serveis
tianencs
Associació de
Dinamització i
Tona Punt de
promoció del
Comerç
comerç de Tona
Associació de
primer aniversari
Comerciants
Tacs-festa dels
Tordera Centre colors
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Annex 2 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada
CIF
G60637774

G63342182

Entitat
Agrupació de
Comerciants de
Torelló
Unió de
Botiguers de
Vallirana

G66222324

Federació Vic
comerç

G63551436

Xarxa
Comercial de
Viladecans

G61932695

Associació
Centre Vila

G66647017

Associació
Vilanova
Comerç

G62255070

Tot Comerç
(Viu comerç)

G64583834

Vilassar
Comerç

Punts

Total
Subvencionat

incentivem el
nostre comerç

40

1.200 €

1603004627 67

Campanya de
nadal

50

900 €

1603004627 68

65

7.800 €

1603004627 69

40

2.200 €

1603004627 70

55

6.600 €

1603004627 71

50

979 €

1603004627 72

55

6.600 €

1603004627 73

55

3.300 €

1603004627 74

Nom Projecte

Plataforma online
de cerca de
productes i
marques
Catàleg de Serveis
del Comerç de
Viladecans
Plataforma de
fidelitzacióEstratègia de
Màrqueting
Comunicació i
noves
funcionalitats
Realització pàgina
Web per
l'associació
Vilanova comerç
Pla de
dinamització
comercial 2016
Campanya de
nadal Vilassar
comerç 2016

Núm. Op.
Comptable

Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte:
Annex 1 Sol·licituds Desestimades
CIF
Entitat
Associació de comerç
G65792749
Badacentre

G60482312

Associació de
perruqueries d’Osona

Nom Projecte

Motiu de l'exclusió

Shopping Night

Fora de termini

Formació 2016

No acompleix la base 4.1
”Quedaran
excloses
les
associacions de paradistes dels
mercats municipals i dels
mercats
de
venda
no
sedentària,
els
gremis
i
qualsevol
altra
associació
sectorial”

Tercer.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de cent-cinquanta mil (150.000,00) EUR amb càrrec de l’aplicació pressupostària
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G/30301/43100/48900 del pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de
Barcelona.
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis d’Educació
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
recurs de reposició interposat per la “Fundació Privada Indera” en el marc de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any
2016.- Aquest punt ha estat retirat de la sessió.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
17.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Agencia Catalana de l’Aigua-Departament de Gestió Tècnica, en resolució de
l’expedient núm. 2016/4144.- 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 21/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Agència Catalana de l'Aigua-Departament de Gestió Tècnica
de data 29 de març de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització
d’obres de construcció de caseta de formigó (pou) i d’instal·lació de conducció en
paral·lelisme, a la carretera BV-1201 al PK 6+400, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal d’Abrera (expedient núm. 2016/4144).
En data 17/06/2016 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’Agència Catalana de l'Aigua-Departament de Gestió
Tècnica en data 29 de març de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 82, 83 i
104.c, 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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- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de les actuacions al
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del
trànsit a la zona afectada per les obres.
Construcció de caseta de formigó (pou)
- L’edificació restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter
general o l’establerta pel planejament vigent.
- No és autoritzable la construcció davant de la línia d'edificació.
Instal·lació de conducció en paral·lelisme
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de
domini públic.
- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera.
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per
tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles.
- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny
quedi restituït a la seva situació original.
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació.
- Els paral·lelismes aniran fora de la zona de domini públic de la carretera, és a dir, a
més de 3 m de l’aresta exterior de l’esplanació.
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.
- 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 terminis 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’Agència Catalana de l'Aigua-Departament de
Gestió Tècnica, autorització d’obres de construcció de caseta de formigó (pou) i
d’instal·lació de conducció en paral·lelisme, a la carretera BV-1201 al PK 6+400,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Abrera (expedient núm. 2016/4144),
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.
101

Àrea de Presidència
Secretaria General

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’Agència Catalana de l'Aigua-Departament
de Gestió Tècnica, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08036), carrer
Provença, 204-208, amb indicació dels recursos procedents.”
18.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Torrelavit, en resolució de l’expedient núm. 2016/4268.- 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 27/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Torrelavit de data 11 d'abril de 2016 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de pavimentació de marge de
carretera per ubicació de mirador i d’instal·lació d'un rètol informatiu turístic, a la
carretera BV-2153 al PK 5+540, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Torrelavit (expedient núm. 2016/4268).
En data 17/06/2016 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 Ajuntament de Torrelavit en data 11 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:
Pavimentació de marge de carretera per ubicació de mirador
- 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.
- La superfície pavimentada tindrà un ample suficient per l’estacionament d’un vehicle
i la sortida dels ocupants del mateix sense la invasió de la calçada de la carretera.
- Es tallarà amb disc el paviment afectat.
- El drenatge de la superfície pavimentada garantirà que no s’aportin nous cabals a la
calçada de la carretera afectada.
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Instal·lació d'un rètol informatiu turístic
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
- El rètol es situarà fora de la zona de domini públic, és a dir, a més de 3 m de
l’aresta exterior de l’esplanació.
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.

103

Àrea de Presidència
Secretaria General

- 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.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
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 terminis 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 Ajuntament de Torrelavit, autorització d’obres de
Pavimentació de marge de carretera per ubicació de mirador, Instal.lació d'un panell
turistic informatiu., a la carretera BV-2153 del PK 5+540 al PK 5+540, marge dret, tram
no urbà, al terme municipal de Torrelavit (expedient núm. 2016/4268), que s’hauran de
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a Ajuntament de Torrelavit, amb domicili a
efectes de notificacions a Torrelavit (08775), carrer Molí, 29, amb indicació dels
recursos procedents.”
19.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/5397.- 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.
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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 del Sr. XXX de la mateixa data en el qual es sol·licita autorització
per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5022
del PK 1+875 al PK 1+920, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Cabrils (expedient núm. 2016/5397).
En data 30/08/2016 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 27 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:
- 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.
- 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 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- 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.
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- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari.
- 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 tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenirlo 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.
- 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.
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- 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.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
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 terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist 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 de condicionament
d'accés existent, a la carretera BV-5022 del PK 1+875 al PK 1+920, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Cabrils (expedient núm. 2016/5397), 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), carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
20.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. XXX, en resolució de l’expedient 2016/5459.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
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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 30/05/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de la mateixa data, en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera
BV-2304 al PK 2+540, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Mediona
(expedient núm. 2016/5459).
En data 12/07/2016 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 senyor XXX en data 30 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 titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
- El rètol es situarà fora de la zona de servitud, és a dir, a més de 8 m de l’aresta
exterior de l’esplanació.
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
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en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- 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 terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist 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 senyor XXX, autorització d’obres d’instal·lació de
rètol informatiu, a la carretera BV-2304 al PK 2+540, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Mediona (expedient núm. 2016/5459), 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 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 al senyor XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
21.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Sra. XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/6619.- 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 29/06/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Sra. XXX de data 22 de juny de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres d’ampliació de gual de vehicles, a la carretera
BV-1439 del PK 0+469 al PK 0+475, marge dret, tram urbà i urbà (travessera), al
terme municipal de Canovelles (expedient núm. 2016/6619).
En data 30/08/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. XXX en data 22 de juny de 2016 i d’acord amb
el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la vorera, i de tots els elements
funcionals de la carretera.
- 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.
Condicions generals
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- 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.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització 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 terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
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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 la Sra. XXX, autorització d’obres d’ampliació de
gual de vehicles, a la carretera BV-1439 del PK 0+469 al PK 0+475, marge dret, tram
urbà i urbà (travessera), al terme municipal de Canovelles (expedient núm.
2016/6619), 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 la Sra. XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
22.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, en resolució de l’expedient núm.
2016/6652.- 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 30/06/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló de data 23 de juny de
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació
d'escultura i ajardinament d'una rotonda, a la carretera BV-5224 al PK 9+430, ambdós
marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (expedient
núm. 2016/6652).
En data 02/08/2016 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 de Torelló en data 23 de
juny de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de
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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 reomplirà amb graveta el fonament vist de l’escultura de manera que quedi
totalment tapada la seva base de formigó.
- Els anclatges de l’escultura al fonament actuaran com a fusible de la mateixa i
asseguraran el seu desplaçament en cas d'impacte d'un vehicle.
- Durant les obres, la càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la calçada de
la carretera ni al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar expressament
autoritzat.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
Condicions generals
- 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.
- 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 terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, 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 de Torelló, autorització
d’obres d’instal·lació d'escultura i ajardinament d'una rotonda, a la carretera BV-5224
al PK 9+430, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Sant Pere de
Torelló (expedient núm. 2016/6652), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Pere de Torelló (08572), carrer Verdaguer,
18, amb indicació dels recursos procedents.”
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Sra. XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/7010.- 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 08/07/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Sra. XXX de data 17 de juny de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de dos rètols tipus S-344, a la
carretera B-401 als PK 2+065 i PK 2+075, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Vallcebre (expedient núm. 2016/7010).
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En data 30/08/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. XXX en data 17 de juny 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:
- D’acord amb allò que estableix l’ordre circular 1/2013 de la direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre sobre les condicions tècniques i criteris
d’implantació de la senyalització d’accessos i d’activitats amb accés a la xarxa de
carreteres convencionals d’una sola calçada, la senyalització serà dos senyals
complementàries a les existents a l’accés tipus S-320 amb el pictograma de casa
rural i sense cap text a 15 metres de l’entrada a l’accés i dins del mateix, es podrà
incorporar un cartell complementari tipus S-770, amb la menció Cal monjo casa
rural, amb el pictograma corresponent i la distància en quilòmetres.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
Condicions generals
- 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.

121

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

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 terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist 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 la Sra. XXX, autorització d’obres d’instal·lació de
dos rètols tipus S-344, a la carretera B-401 als PK 2+065 i PK 2+075, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Vallcebre (expedient núm. 2016/7010), 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 63,28
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
24.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a
favor del Sr. XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/7534.- 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 20/07/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. XXX de data 13 de juliol de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització de tala d'arbres, a la carretera BP-4654 del PK 16+000
al PK 17+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Alpens (expedient
núm. 2016/7534).
En data 25/08/2016 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 juliol de 2016 i d’acord amb el
que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- 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.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització 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 terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist 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,
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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 de tala d'arbres, a la
carretera BP-4654 del PK 16+000 al PK 17+500, ambdós marges, tram no urbà, al
terme municipal d’Alpens (expedient núm. 2016/7534), 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 els treballs autoritzats hauran de ser
executats. Transcorregut aquest termini sense que els mateixos 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.”
25.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/7822.- 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 29/07/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Sr. XXX de data 29 de juliol de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera
BV-5226 del PK 1+235 al PK 1+242, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal
de Sant Vicenç de Torelló (expedient núm. 2016/7822).
En data 11/08/2016 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 29 de juliol de 2016 i d’acord amb el
que disposa l’article 125 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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- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) a l’embocadura de l’accés.
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
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització 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 terminis 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.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
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Vist el que disposa la Refosa 1/2016, 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 de manteniment
d'accés existent, a la carretera BV-5226 del PK 1+235 al PK 1+242, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló (expedient núm.
2016/7822), 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.”
26.- Dictamen pel qual es proposar aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Calldetenes, en resolució de l’expedient núm. 2016/7851.- 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 28/07/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Calldetenes de data 21 de juliol de 2016 en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de reparació i adequació de
l'entorn de la bassa del Blanqueig, a la carretera N-141d al PK 2+500, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 2016/7851).
En data 11/08/2016 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 Calldetenes en data 21 de juliol 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,
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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 accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- Els sol·licitants s’asseguraran que la instal·lació no tingui fuites d’aigua al ferm de la
carretera N-141d.
- Els sol·licitants s’asseguraran que l’actuació no afecta als talussos de la carretera
N-141d .
- Durant les obres 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.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
- S’instal·laran les contencions necessàries per evitar la caiguda a la bassa de
vehicles que circulen per la carretera.
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.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
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- 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.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis 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 Calldetenes, autorització d’obres
de reparació i adequació de l'entorn de la bassa del Blanqueig, a la carretera N-141d
al PK 2+500, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (expedient
núm. 2016/7851), 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 Calldetenes, amb domicili
a efectes de notificacions a Calldetenes (08506), carrer 11 de setembre, s/n, amb
indicació dels recursos procedents.”
27.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a
favor del Sr. XXX, en resolució de l’expedient núm. 2016/7995.- 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 03/08/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 27 de juliol de 2016 en el qual es sol·licita
autorització per la tala d'arbres, a la carretera BV-3002 del PK 7+000 al PK 7+600,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Mateu de Bages (expedient
núm. 2016/7995).
En data 11/08/2016 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 senyor XXX en data 27 de juliol de 2016 i d’acord
amb el que disposa l’article 104.a del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de
realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- 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.
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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 terminis 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.
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 senyor XXX, autorització de tala d'arbres, a la
carretera BV-3002 del PK 7+000 al PK 7+600, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Mateu de Bages (expedient núm. 2016/7995), 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 els treballs autoritzats hauran de ser
executats. 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 senyor XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
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28.- Dictamen pel qual es proposa rectificar l’errada material (NIF del destinatari)
de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de data 28 de juliol de 2016,
pel qual es va autoritzar una tala d’arbres a favor del Sr. XXX, en resolució de
l’expedient núm. 2016/5876, de conformitat amb el que preveu l’article 109.2, de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.- 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:
“Amb data 28 de juliol de 2016, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es va autoritzar al Sr. XXX una tala d’arbres, a la carretera BP-1432, al
terme municipal de Bigues i Riells (Expedient 2016/5876).
Publicat l’acord en data 28 de juliol de 2016 i número de registre 412/16, s’ha detectat
una errada material en el NIF del destinatari.
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries
correspon a l’òrgan que els ha dictat”.
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.- RECTIFICAR l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de
data 28 de juliol de 2016, mitjançant el qual es va autoritzar al Sr. XXX, una tala
d'arbres, a la carretera BP-1432, al terme municipal de Bigues i Riells (Expedient
2016/5876) en el següent sentit:
On diu:
Ha de dir

XXX258W
XXX285W

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a Sr. XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de l’actuació 16/X/229218 “Itinerari de vianants a la carretera BV-2429. TM Sant
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Cugat Sesgarrigues”, en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, així com la minuta del conveni corresponent, a formalitzar amb
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.- 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:
“El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” s’articula en àmbits de
concertació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el
marc de les Meses de concertació del Pla, l’ens destinatari i la Diputació han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins l’àmbit de concertació “Creació
d’equipaments i d’infraestructures”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis
En el marc de les Meses de concertació del Pla, com a espai de contrast de les
necessitats expressades i prioritzades per l’ens destinatari amb els recursos i criteris
de la Diputació, ambdues institucions han decidit desenvolupar conjuntament
actuacions dins l’àmbit de concertació a què es refereix el paràgraf anterior.
Atès que l’ens local destinatari ha acreditat les condicions legals requerides per al
desenvolupament de l’actuació objecte del present ajut a través del formulari
normalitzat de formalització de preacord
Vista la memòria justificativa emesa per la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat relativa a la conveniència de formalitzar mitjançant conveni l’actuació
“Itinerari de vianants a la carretera BV-2429. TM Sant Cugat Sesgarrigues”.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
Vist l’apartat 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).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.– APROVAR l’actuació “Itinerari de vianants a la carretera BV-2429. T.M. Sant
Cugat Sesgarrigues” per un import total de 240.378,39 euros, que es finançarà de la
manera següent:
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- 68.000,00 euros corresponent al complement de preacord assolit en marc de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
- 155.627,34 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
- 16.751,05 euros a càrrec de l’ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
Segon.– APROVAR l’atorgament del següent ajut, en el marc de les Instruccions de
gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015” :
DADES DE L’ACTUACIÓ
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació
Periodificació
Àmbit de concertació

Classe de recurs

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
P0820500G
Itinerari de vianants a la carretera BV-2429. TM Sant
Cugat Sesgarrigues
16/X/229218
68.000,00 EUR
2016
68.000,00 EUR
“Manteniment d’equipaments i d’infraestructures”
“Reforçament de la solvència de les finances locals”
“Creació d’equipaments i d’infraestructures”
Ajut econòmic
Redacció de plans, projectes i informes
Execució d’obres

Tercer.– FORMALITZAR l’ajut a què es refereix el paràgraf anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Presidenta de la Diputació de
Barcelona, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, i facultada en aplicació de l’apartat 7.1d) de
la Refosa 1/2016, aprovada per Decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016, (BOPB de 22
d’abril de 2016), assistida pel secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 28 de juliol de
2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de 3/08/2016.
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SESGARRIGUES, representat per l’Il·lma. Alcaldessa
Sra. Montserrat Albet Noya, assistida pel secretari de l’ens, Sr. César Flecha Sebastián
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

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

III.

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

IV. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues i la Diputació de Barcelona s’han
compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra “Itinerari
de vianants a la carretera BV-2429. TM Sant Cugat Sesgarrigues”, amb un PEC de
240.378,39 euros (IVA inclòs), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació
en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
V.

La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la carretera
BV-2429, en el terme municipal de Sant Cugat Sesgarrigues, la qual és gestionada per la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació. No obstant això,

l’Ajuntament té al seu càrrec els elements d’urbanització i altres instal·lacions fora de
l’àmbit estricte de la carretera.
VI. Aquest projecte constructiu té per objecte la definició a nivell constructiu i la valoració
de les obres per tal de dur a terme l’execució d’un itinerari de vianants entre els p.k.
25,620 i 26,030 de la carretera BV-2429, en el tram comprès entre el carrer del Padró i
el carrer de Puigcigró.
VII. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic el
text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data ...
VIII. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte del conveni
1.1. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues i la Diputació de Barcelona subscriuen el
present conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
DADES DE L’ACTUACIÓ
Sant Cugat Sesgarrigues
Ens destinatari
P0820500G
NIF
Itinerari de vianants a la carretera BV-2429. TM Sant
Actuació
Cugat Sesgarrigues
16/X/229218
Codi XGL
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Àmbit de
concertació

“Creació d’equipaments i d’Infraestructures”

El cost total de l’actuació ascendeix a 240.378,39 euros que es finançarà de la manera
següent:
-

68.000,00 euros corresponent al complement de preacord assolit en marc de les
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

-

155.627,34 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

-

16.751,05 euros a càrrec de l’ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

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

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

-

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

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

Execució d’obres
la

68.000,00 euros
2016

68.000,00 euros

G/50100/45300/65040 ..................68.000,00 euros

La Diputació de Barcelona serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del projecte “Itinerari de vianants a la carretera BV-2429. TM Sant
Cugat Sesgarrigues”, amb un pressupost d’execució per contracte de 240.378,39 Eur.
Talment, s’encarregarà de la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i Salut de les
obres, que podrà executar amb mitjans propis o contractació externa de serveis.
En cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte d’obres, l’import de
la baixa es distribuirà proporcionalment sobre les aportacions de cadascuna de les parts al
finançament de les obres, sense necessitat de subscriure una nova addenda. No obstant
això, a efectes de la baixa d’adjudicació el complement de preacord de les Meses de
concertació es considerarà aportació municipal, és a dir, el 35,26 per cent de l’import de la
baixa d’adjudicació recaurà sobre l’aportació municipal (84.751,05 €) la resta el 64,74 per
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cent recaurà sobre l’aportació de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
(155.627,34 €).
La Diputació de Barcelona es farà càrrec de l’expropiació forçosa i/o ocupació temporal dels
terrenys de titularitat privada situats en sòl rústic, que figuren afectats d’expropiació forçosa
i/o ocupació temporal i que són necessaris per a l’execució de les obres del projecte
executiu.
2.2. Per part de l’ens destinatari
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les instruccions de
gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues a l’execució de les
obres és de setze mil set-cents cinquanta-un euros amb cinc cèntims (16.751,05 €).
L’Ajuntament haurà d’adjuntar un certificat, emès per la Intervenció municipal, acreditatiu de
la disponibilitat pressupostària, dels recursos aportats per a finançar la seva part de les
obres abans de la signatura del present conveni.
En el cas que finalment l’import de la baixa produïda en el procés d’adjudicació del contracte
d’obres no cobreixi la totalitat de l’import de l’aportació municipal, l’Ajuntament farà efectiva
la seva aportació un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals emeses per la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de la liquidació
corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva
recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
L’Ajuntament es compromet a efectuar les gestions necessàries per tal d’obtenir i cedir a la
Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada i pública en sòl urbanitzable, que
figuren afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal i que són necessaris per a
l’execució de les obres segons el projecte executiu.
Per a poder fer efectiva l’aportació de la Diputació consignada més amunt, l’ens destinatari
haurà d’estar al corrent dels deutes envers la Diputació de Barcelona.
3. Conservació i manteniment
La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres a executar, només es farà
càrrec, dintre de l’àmbit de les obres construïdes, de la conservació i del manteniment de la
calçada, del drenatge de la carretera, de les contencions dels vehicles i de la seva
senyalització horitzontal i vertical fixa.
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues passarà a ser
l’entitat responsable de la conservació i del manteniment de tots els elements d’urbanització
construïts de les obres que es trobin estrictament situats fora de l’àmbit de la calçada de les
carreteres.
Es detalla a continuació una relació dels elements esmentats:
141

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

Bases i paviments de l’itinerari de vianants.
Enllumenat i altres instal·lacions.

4. Vigència del conveni
La vigència del conveni serà vigent des de la seva signatura per les parts fins a la data
d’acabament de l’actuació, que en cap cas serà superior a 4 anys.
5. Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representat tècnic de l’ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
6. Gestió i aplicació de romanents
En cas que a 31 de desembre de 2016, la quantitat compromesa per la Diputació de
Barcelona fos superior a la quantitat d’obra executada, aquesta diferència s’acumularà a
l’exercici 2017.
7. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
8. Incompliment
8.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc
a la seva resolució.
8.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
8.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
9. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
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10. Marc normatiu
10.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les Instruccions de gestió d’actuacions en el
marc de les Meses de concertació del Pla que aprovi la Diputació de Barcelona,
constitueixen la llei del present conveni.
10.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Llei 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.

11. 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.
12. 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 la Diputació de Barcelona.
13. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens que n’assumeix,
respectivament, la conservació i el manteniment.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”
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Quart.- RETENIR crèdit per import de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS
VINT-I-SET euros amb TRENTA-QUATRE cèntims (223.627,34 €) que es farà efectiva
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària
G/50100/45300/65040
G/50100/45301/61100

Import
68.000,00 euros
155.627,34 euros

del pressupost vigent de la Corporació, amb els criteris exposats respecte a aquest
punt en la part expositiva del present dictamen.
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local destinatari.”
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, referent a les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a
la carretera BV-1201 entre el nucli urbà i el cementiri de Can Singla. T.M. Olesa
de Montserrat”, a executar per la Diputació.- 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:
“La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera BV-1201, en el terme municipal d’Olesa de Montserrat, la qual és gestionada
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va efectuar una petició a la Diputació de
Barcelona per realitzar un perllongament de la vorera entre el nucli urbà de la població
i la residència geriàtrica de San Agustí fins al cementiri municipal de Can Singla situat
a l’esmentada carretera BV-1201.
Després d’analitzar la connectivitat entre el nucli urbà de la població i el polígon
industrial de Can Singla i el cementiri, s’ha procedit per part de l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la referida Gerència de Serveis de
la Diputació, a efectuar la redacció del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la
carretera BV-1201 entre el nucli urbà i el cementiri de Can Singla. T.m. Olesa de
Montserrat”. Aquest projecte constructiu té per objecte la definició a nivell constructiu i
la valoració de les obres per tal de dur a terme l’execució d’un itinerari de vianants
entre els p.k. 0,560 i 1,354 de l’esmentada carretera.
La Diputació de Barcelona és l’Administració que es fa càrrec de la construcció de les
obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu.
L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un
conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
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d’Olesa de Montserrat, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels
respectius àmbits de conservació i manteniment de les obres definides en el referit
projecte constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar
sota la competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons
s’especifica en la part dispositiva del conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni emesa per l’Oficina Tècnica.
Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar els
respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la
realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, una vegada les obres hagin estat
executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre
ambdues administracions.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 346.450,65 EUR
(IVA inclòs), amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Diputació de
Barcelona
242.515,46 EUR

Total
Cost (IVA inclòs)

346.450,65 EUR

Ajuntament d’Olesa
de Montserrat
103.935,19 EUR

Atès que per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat s’ha aportat el certificat
acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a
l’actuació objecte del conveni.
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 346.450,65 EUR, dels quals
242.515,46 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 103.935,19
EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100, del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
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Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans
de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb
independència del seu origen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la
Junta de Govern, en virtut del que disposa 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 d’abril de 2016.
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb la finalitat de l’execució de les
obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-1201 entre el
nucli urbà i el cementiri de Can Singla. T.m. Olesa de Montserrat”, tot això d’acord amb
el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT
SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CTRA. BV-1201 ENTRE EL NUCLI
URBÀ I EL CEMENTIRI DE CAN SINGLA
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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. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT, representat per l’Il·lma. Alcaldessa presidenta
de l’Ajuntament, Sra. Pilar Puimedón Montclús, i assistida pel Secretari de la Corporació, Sr.
Òscar González Ballesteros.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-1201, en el terme municipal
d’Olesa de Montserrat, la qual és gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat de la Diputació.
II. Amb motiu de la petició de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat de perllongament de la
vorera entre el nucli urbà i la residència geriàtrica de San Agustí fins al cementiri municipal
de Can Singla situat a la carretera BV-1201, i després d’analitzar la connectivitat entre el
nucli urbà de la població i el polígon industrial de Can Singla i el cementiri, s’ha procedit per
part de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la referida
Gerència de Serveis de la Diputació de Barcelona, a efectuar la redacció del projecte
constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-1201 entre el nucli urbà i el cementiri de
Can Singla. T.m. Olesa de Montserrat”. Aquest projecte constructiu té per objecte la definició
a nivell constructiu i la valoració de les obres per tal de dur a terme l’execució d’un itinerari
de vianants entre els p.k. 0,560 i 1,354 de l’esmentada carretera.
III. La Diputació de Barcelona és l’Administració que es fa càrrec de la construcció de les
obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu.
IV. L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits de
conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte constructiu que, una
vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la competència de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva del present conveni.
V. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, té per objecte regular, d’acord amb la
proposta del referit informe tècnic, les obligacions que assumeixen les dues administracions
en ordre a la definició de les respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre
de l’àmbit d’execució de les obres, una vegada aquestes finalitzades.
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona de data ..............................
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les
parts als efectes del finançament i l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari
de vianants a la carretera BV-1201 entre el nucli urbà i el cementiri de Can Singla. T.m.
Olesa de Montserrat” (Codi: 1256PC01), així com la determinació dels àmbits propis de
conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 346.450,65 EUR (IVA inclòs), amb el següent
repartiment del seu cost entre ambdues parts:
Diputació
de
Barcelona
242.515,46 EUR

Total
Cost (IVA inclòs)

346.450,65 EUR

Ajuntament d’Olesa
de Montserrat
103.935,19 EUR

Segon.– Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera
BV-1201 entre el nucli urbà i el cementiri de Can Singla. T.m. Olesa de Montserrat”
(Codi: 1256PC01), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat de la Diputació, amb un import total de 346.450,65 EUR (IVA inclòs), dels
quals 242.515,46 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 103.935,19
EUR corresponents a l’aportació de l’Ajuntament, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2016,

-

la contractació d’aquestes obres, i

-

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

La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres, només es farà càrrec,
dintre de l’àmbit de les obres construïdes, de la conservació i del manteniment de la
calçada, de les contencions, del drenatge de la carretera, de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa i de les bases i paviments integrats a la plataforma de la carretera.
Tercer.– Obligacions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es farà càrrec de la seva aportació al finançament de
l’actuació, consistent en l’import de 103.935,19 EUR.
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L’Ajuntament ha presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat de la
disponibilitat pressupostària de la referida quantitat de l’aportació municipal per a finançar la
seva part del cost de les obres.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, l’import
de la baixa resultant es restarà del referit import de l’aportació econòmica de l’Ajuntament al
finançament de les obres, de manera que aquesta aportació quedarà reduïda per la baixa
esmentada.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al
finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament, com a titular d’uns terrenys urbans, amb qualificació urbanística de zona
verda de domini públic, que figuren definits en la relació de béns i drets afectats del projecte
constructiu, cedeix a la Diputació de Barcelona tots aquells terrenys de titularitat municipal
afectats per les obres necessaris per a la seva execució.
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat passarà a ser l’entitat
responsable de la conservació i del manteniment de tots aquells elements d’urbanització
construïts en execució de les obres, que es trobin estrictament situats fora de l’àmbit de la
plataforma de les carreteres.
Es detalla a continuació una relació dels elements esmentats:
-

Zones de descans i enjardinament relacionat.

Quart.– Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les
obres dels que són titulars i dels quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el
manteniment.
Cinquè.– Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè.– Efectes del conveni

149

Àrea de Presidència
Secretaria General

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa,
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Modificacions del conveni
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la
Diputació de Barcelona.
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment
a l’esmentat en el present conveni.
Novè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Desè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les
relacions interadministratives i de cooperació.
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Onzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representat tècnic de l’ajuntament
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Dotzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat: Pilar Puimedón Montclús, Alcaldessa
Presidenta; Òscar González Ballesteros, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de
er
Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 346.450,65 EUR, dels quals 242.515,46
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 103.935,19 EUR
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcaldessa i de la persona
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112.
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix,
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a
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l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de
Cànoves i Samalús, referent a les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de
vianants a la carretera BP-5107 entre l’accés al nucli i el camí del Cementiri, p.k.
40,900 al p.k. 41,100. T.M. Cànoves i Samalús”, a executar per la Diputació.- 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:
“La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera BP-5107, en el terme municipal de Cànoves i Samalús, la qual és gestionada
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
A l’esmentada carretera, en el tram des de l’accés al nucli de Cànoves i fins al camí
del Cementiri, es produeix una circulació de vianants que han de caminar per la cuneta
i/o calçada.
El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de
la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
A petició de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, s’ha procedit per part de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la referida Gerència
de Serveis de la Diputació de Barcelona, a efectuar la redacció del “Projecte
constructiu d’itinerari de vianants a la carretera BP-5107 entre l’accés al nucli i el camí
del Cementiri, p.k. 40,900 al p.k. 41,100. T.m. Cànoves i Samalús”. L’àmbit del
projecte es situa al sud del nucli urbà de Cànoves, en el tram de la carretera BP-5107
comprès entre l’avinguda de Josep Crous i el camí del Cementiri. Aquest projecte
constructiu té per objecte la creació d’un itinerari de vianants, segregat de la via
principal, que garanteixi la seguretat dels usuaris.
La Diputació de Barcelona és l’Administració que es farà càrrec de la construcció de
les obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu.
L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un
conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Cànoves i Samalús, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels
respectius àmbits de conservació i manteniment de les obres definides en el referit
projecte constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar
sota la competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons
s’especifica en la part dispositiva del present conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni que ha estat emesa per l’Oficina
Tècnica.
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Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar els
respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la
realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, una vegada les obres hagin estat
executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre
ambdues administracions.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 357.164,13 EUR,
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Diputació de
Barcelona
323.902,48 EUR

Total
Cost (IVA inclòs)

357.164,13 EUR

Ajuntament de
Cànoves i Samalús
33.261,65 EUR

Atès que per part de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús s’ha aportat el certificat
acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a
l’actuació objecte del conveni.
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 357.164,13 EUR, dels quals
323.902,48 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 33.261,65 EUR,
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100, del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
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Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans
de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb
independència del seu origen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la
Junta de Govern, en virtut del que disposa 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 d’abril de 2016.
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, amb la finalitat de l’execució de les
obres del “Projecte constructiu d’itinerari de vianants a la carretera BP-5107 entre
l’accés al nucli i el camí del Cementiri, p.k. 40,900 al p.k. 41,100. T.m. Cànoves i
Samalús”, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a
continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS
SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CTRA. BP-5107 ENTRE L’ACCÉS
AL NUCLI I EL CAMÍ AL CEMENTIRI P.K. 40,900-41,100
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.
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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. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE CÀNOVES I SAMALÚS, representat per l’Il·lm. Alcalde president de
l’Ajuntament, Sr. Josep Cuch Codina, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Francesc
Serras Ortuño.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera BP-5107, en el terme municipal de Cànoves i Samalús, la qual és gestionada per
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
II. A l’esmentada carretera, en el tram des de l’accés al nucli de Cànoves i fins al camí del
Cementiri, es produeix una circulació de vianants, que han de caminar per la cuneta i/o
calçada.
III. El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de la
Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
IV. A petició de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, s’ha procedit per part de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la referida Gerència de
Serveis de la Diputació de Barcelona, a efectuar la redacció del “Projecte constructiu
d’itinerari de vianants a la carretera BP-5107 entre l’accés al nucli i el camí del Cementiri,
p.k. 40,900 al p.k. 41,100. T.m. Cànoves i Samalús”. L’àmbit del projecte es situa al sud del
nucli urbà de Cànoves, en el tram de la carretera BP-5107 comprès entre l’avinguda de
Josep Crous i el camí del Cementiri. Aquest projecte constructiu té per objecte la creació
d’un itinerari de vianants, segregat de la via principal, que garanteixi la seguretat dels
usuaris.
V. La Diputació de Barcelona és l’Administració que es farà càrrec de la construcció de les
obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu.
VI. L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe
tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cànoves i
Samalús, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits de
conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte constructiu que, una
vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la competència de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva del present conveni.
VII. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, té per objecte regular, d’acord amb la
proposta del referit informe tècnic, les obligacions que assumeixen les dues administracions
en ordre a la definició de les respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre
de l’àmbit d’execució de les obres, una vegada aquestes finalitzades.
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VIII. La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona de data ..............................
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Cànoves i
Samalús, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de cadascuna de les
parts als efectes del finançament i l’execució de les obres del “Projecte constructiu d’itinerari
de vianants a la carretera BP-5107 entre l’accés al nucli i el camí del Cementiri, p.k. 40,900
al p.k. 41,100. T.m. Cànoves i Samalús”, així com la determinació dels àmbits propis de
conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 357.164,13 EUR (IVA inclòs), amb el següent
repartiment del seu cost entre ambdues parts:
Diputació
de
Barcelona
323.902,48 EUR

Total
Cost (IVA inclòs)

357.164,13 EUR

Ajuntament
de
Cànoves i Samalús
33.261,65 EUR

Segon.– Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’execució de les obres del “Projecte constructiu d’itinerari de vianants a la carretera
BP-5107 entre l’accés al nucli i el camí del Cementiri, p.k. 40,900 al p.k. 41,100. T.m.
Cànoves i Samalús” (Codi: 6142-PC-01), redactat per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, amb un import total de 357.164,13
EUR (IVA inclòs), dels quals 323.902,48 EUR, corresponents al cost de l’actuació
assumit
per
la
Diputació,
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 33.261,65 EUR corresponents a l’aportació
de l’Ajuntament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016,

-

l’expropiació forçosa i/o ocupació temporal dels terrenys de titularitat privada situats
en sòl rústic, que figuren afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal i que
són necessaris per a l’execució de les obres del projecte executiu,

-

la contractació d’aquestes obres, i

-

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

La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres a executar, es farà càrrec,
dintre de l’àmbit de les obres construïdes, de la conservació i del manteniment de la
calçada, del drenatge de la carretera, dels sistemes de contenció per a vehicles, de la seva
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senyalització horitzontal, vertical i d’orientació, de les mesures de seguretat viària i
pacificació dins de la calçada i de les voreres i zones d’estada.
Tercer.– Obligacions de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús
L’Ajuntament de Cànoves i Samalús es farà càrrec de la seva aportació al finançament de
l’actuació, consistent en l’import de 33.261,65 EUR.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, l’import
de la baixa resultant anirà destinat a minvar proporcionalment les aportacions de cadascuna
de les parts al finançament de les obres.
L’Ajuntament ha presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la
disponibilitat pressupostària de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima
per poder finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la
licitació.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al
finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres
esmentades en el pacte Primer, l’Ajuntament de Cànoves i Samalús passarà a ser l’entitat
titular i responsable de la conservació i del manteniment de tots els elements d’urbanització
que es detallen a continuació:
-

Enllumenat i instal·lacions relacionades
Mobiliari urbà.

L’Ajuntament de Cànoves i Samalús haurà de tramitar sol·licitud d’instal·lació de pal parada
bus al marge esquerre de la carretera BP-5107, p.k. 40+950, al Servei Territorial de
Transports de Barcelona.
Quart – Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les
obres de les quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment.
Cinquè.– Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
157

Àrea de Presidència
Secretaria General

Sisè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa,
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Modificacions del conveni
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la
Diputació de Barcelona.
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment
a l’esmentat en el present conveni.
Novè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Desè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
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- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Onzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representat tècnic de l’ajuntament
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Dotzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Cànoves i Samalús: Josep Cuch Codina, Alcalde President;
Francesc Serras Ortuño, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís
er
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 357.164,13 EUR, dels quals 323.902,48
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 33.261,65 EUR
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Cànoves i
Samalús, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112.
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix,
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procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Torelló, referent a les obres del projecte constructiu de “Millora de la
seguretat viària a la carretera BV-5229 entre el p.k. 0,580 i el p.k. 0,780. T.M. Sant
Vicenç de Torelló”, a executar per la Diputació.- 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:
“La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera BV-5229, en el terme municipal de Sant Vicenç de Torelló, la qual és
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació.
La travessera d’aquesta carretera per la població presenta diferents punts conflictius
per a la seguretat viària entre la zona industrial i la rotonda partida en els p.k.0,580 al
0,780.
El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de
la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
A petició de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, i amb l’objecte de millorar la
seguretat viària del tram urbà de la carretera BV-5229, atenent el paper de via urbana
que actualment desenvolupa, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte
constructiu de “Millora de la seguretat viària a la carretera BV-5229 entre el p.k. 0,580 i
el p.k. 0,780. T.m. Sant Vicenç de Torelló”.
La Diputació de Barcelona és l’Administració que es farà càrrec de la construcció de
les obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu.
L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat un informe tècnic, en
el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Torelló, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits
de conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte constructiu
que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la competència de
la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva
del present conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni que ha estat emesa per l’Oficina
Tècnica.
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Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar els
respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la
realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, una vegada les obres hagin
estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar
entre ambdues administracions.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 601.303,66 EUR,
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Diputació de
Barcelona
494.107,30 EUR

Total
Cost (IVA inclòs)

601.303,66 EUR

Ajuntament de Sant
Vicenç de Torelló
107.196,36 EUR

Atès que per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló s’ha aportat el certificat
acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a
l’actuació objecte del conveni.
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 601.303,66 EUR, dels quals
494.107,30 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 107.196,36
EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61101, del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
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Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans
de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb
independència del seu origen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la
Junta de Govern, en virtut del que disposa 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 d’abril de 2016.
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, amb la finalitat de l’execució de les
obres del projecte constructiu de “Millora de la seguretat viària a la carretera BV-5229
entre el p.k. 0,580 i el p.k. 0,780. T.m. Sant Vicenç de Torelló”, tot això d’acord amb el
text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE
TORELLÓ SOBRE LES OBRES DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA
CARRETERA BV-5229 ENTRE EL P.K. 0,580 I EL P.K. 0,780
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
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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. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ, representat per l'Il·lm. Alcalde president de
l'Ajuntament, Sr. Enric Sibina Márquez, habilitat per a la signatura d’aquest conveni per acord
de la Junta de Govern Local a la sessió del dia 28 de setembre de 2016, assistit per la
Secretària de la Corporació, Sra. Montserrat Amedo Gómez.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-5229, en el terme municipal de Sant Vicenç de Torelló, és una via de
titularitat de la Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. La travessera presenta diferents punts
conflictius per a la seguretat viària entre la zona industrial i la rotonda partida en els
p.k.0,580 al 0,780.
II. A petició de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, i amb l’objecte de millorar la
seguretat viària del tram urbà de la carretera BV-5229, atenent el paper de via urbana que
actualment desenvolupa, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a
l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte constructiu de
“Millora de la seguretat viària a la carretera BV-5229 entre el p.k. 0,580 i el p.k. 0,780. T.m.
Sant Vicenç de Torelló”.
III. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
IV. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, considerant que les
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la
seva voluntat de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present conveni les
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.
V. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data .................................. i per un acord adoptat per la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló a la sessió del dia 28 de
setembre de 2016.
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte del present 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 Vicenç de
Torelló, en ordre a l’execució, en el terme municipal de Sant Vicenç de Torelló, de les obres
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del projecte constructiu de “Millora de la seguretat viària a la carretera BV-5229 entre el p.k.
0,580 i el p.k. 0,780. T.m. Sant Vicenç de Torelló”, i la definició de l’àmbit de conservació i
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 601.303,66 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Torelló:
Total
Cost (IVA
inclòs)

601.303,66 EUR

Diputació de Barcelona
494.107,30 EUR

Ajuntament de Sant
Vicenç de Torelló
107.196,36 EUR

Segon.– Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de la seguretat viària de la
carretera BV-5229 entre el p.k. 0,580 i el p.k. 0,780. T.m. Sant Vicenç de Torelló”,
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de
601.303,66 EUR, IVA inclòs, dels quals 494.107,30 EUR, corresponen al cost de
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61101 i 107.196,36 EUR corresponen a l’aportació
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, totes elles del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016,

-

la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres
situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets
afectats continguda en el projecte constructiu.

-

la contractació d’aquestes obres,

-

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

-

en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import minvarà l’aportació que li correspon a l’ajuntament fins a un màxim de 87.196,36
EUR, de manera que l’Ajuntament aporti com a mínim 20.000,00 EUR a l’actuació.

Tercer.– Obligacions de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 107.196,36 EUR.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà destinat a minvar el referit import de l’aportació econòmica de l’Ajuntament al
finançament de les obres fins a un màxim de 87.196,36 EUR, de manera que l’Ajuntament
aporti com a mínim 20.000,00 EUR a l’actuació.
No obstant això, abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
haurà d’haver presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la
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disponibilitat pressupostària de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima
per poder finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la
licitació.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al
finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló designarà un tècnic municipal per fer el seguiment
de les obres.
Quart.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de
la conservació i manteniment de la calçada de la carretera, del drenatge de la carretera i de
la seva senyalització horitzontal i vertical fixa, i si s’escau, dels sistemes de contenció de la
calçada.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en les obres de referència,
correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres .
Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte
quart.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Setè.– Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Vuitè.- Naturalesa del conveni
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El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Novè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Desè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Onzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Dotzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
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l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló: Enric Sibina Márquez, Alcalde President;
Montserrat Amedo Gómez, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís
er
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 601.303,66 EUR, dels quals 494.107,30
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 107.196,36 EUR
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Torelló, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112.
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix,
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Sant
Quirze de Besora, referent a les obres del projecte constructiu de ”Millora del
tram de la carretera BV-5227 entre els p.k. 0,700 i 0,920. T.M. Sant Quirze de
Besora”, a executar per la Diputació.- 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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“La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera BV-5227, en el terme municipal de Sant Quirze de Besora, la qual és
gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació.
El carrer Vidrà (carretera de Santa Maria de Besora, BV-5227) és molt estret i des del
carrer de la Torre fins el número 60 hi ha un itinerari de vianants continu, fet que
provoca que els vianants hagin de transitar per la calçada.
El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de
la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
A petició de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, i amb l’objecte de crear un itinerari
de vianants al marge dret de la carretera amb condicions de seguretat i de millorar el
drenatge que presenta la carretera en aquest tram, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va
redactar el projecte constructiu de “Millora del tram de carretera BV-5227 entre els
p.k.0,700 i 0,920. T.m. Sant Quirze de Besora”.
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió
de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local .
L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat un informe tècnic, en
el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze
de Besora, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius
àmbits de conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte
constructiu que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la
competència de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la
part dispositiva del present conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni emesa per l’Oficina Tècnica.
Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar els
respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la
realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, una vegada les obres hagin
estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar
entre ambdues administracions.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 514.812,61 EUR,
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Diputació de
Barcelona
332.683,50 EUR

Total
Cost (IVA inclòs)

514.812,61 EUR
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Atès que per part de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora s’ha aportat el certificat
acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a
l’actuació objecte del conveni.
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 514.812,61 EUR, dels quals
332.683,50 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 182.129,11
EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61101, del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans
de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb
independència del seu origen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la
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Junta de Govern, en virtut del que disposa 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 d’abril de 2016.
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, amb la finalitat de l’execució de les
obres del projecte constructiu de “Millora del tram de carretera BV-5227 entre els p.k.
0,700 i 0,920. T.m. Sant Quirze de Besora” (Codi: 5516-PC-01), tot això d’acord amb el
text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE
BESORA SOBRE LES OBRES DE MILLORA DEL TRAM DE LA CARRETERA BV-5227
ENTRE ELS P.K. 0,700 I 0,920
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. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA, representat per l'Il·lma. Alcaldessa
Presidenta de l'Ajuntament, Sra. Mª Rosa Vestit Villegas, assistida pel Secretari de la
Corporació, Sr. Pere Gibert Capellades
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-5227, en el terme municipal de Sant Quirze de Besora, és una via de
titularitat de la Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. El carrer Vidrà (carretera de Santa Maria de
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Besora, BV-5227) és molt estret i des del carrer de la Torre fins el número 60 hi ha un
itinerari de vianants continu, fet que provoca que els vianants hagin de transitar per la
calçada.
II. A petició de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, i amb l’objecte de crear un itinerari
de vianants al marge dret de la carretera amb condicions de seguretat i de millorar el
drenatge que presenta la carretera en aquest tram, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el
projecte constructiu de “Millora del tram de carretera BV-5227 entre els p.k.0,700 i 0,920.
T.m. Sant Quirze de Besora”.
III. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local .
IV. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, considerant que les
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la
seva voluntat de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present conveni les
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.
V. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data ..................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte del present 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 Quirze de
Besora, en ordre a l’execució, en el terme municipal de Sant Quirze de Besora, de les obres
del projecte constructiu de “Millora del tram de carretera BV-5227 entre els p.k.0,700 i 0,920.
T.m. Sant Quirze de Besora”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les
obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 514.812,61 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Sant Quirze de Besora:

Total
Cost (IVA
inclòs)

514.812,61 EUR

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Sant
Quirze de Besora

332.683,50 EUR

182.129,11 EUR

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
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-

l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora del tram de carretera BV-5227
entre els p.k.0,700 i 0,920. T.m. Sant Quirze de Besora”, redactat per l’Oficina Tècnica
de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 514.812,61 EUR, IVA inclòs,
dels quals 332.683,50 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, i
182.129,11 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de
l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61101, totes elles del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016,

-

l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys
de les finques urbanes afectades d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal,
necessàries per executar les obres contemplades en l’àmbit,

-

la contractació d’aquestes obres,

-

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

-

en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import minvarà l’aportació que li correspon a l’ajuntament.

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora
L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 182.129,11 EUR.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà destinat a minvar el referit import de l’aportació econòmica de l’ajuntament al
finançament de les obres.
L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora ha presentat davant de la Diputació de Barcelona
un certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de l’import abans referit, que
representaria la quantia màxima per poder finançar la seva part de les obres en el supòsit
que no es produís cap baixa en la licitació.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al
finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora designarà un tècnic municipal per fer el seguiment
de les obres.
Així mateix, als efectes de l’execució de les obres per la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora haurà d’adoptar l’oportú acord o resolució
administrativa per part de l’òrgan municipal competent que sigui necessari per tal de cedir a
la Diputació de Barcelona els terrenys de les finques urbanes afectades d’expropiació
forçosa i/o ocupació temporal necessaris per executar les obres contemplades dins de
l’àmbit del seu terme municipal.
Quart.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres
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Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de
la conservació i manteniment de la calçada de la carretera, de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa i sistema de contencions.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en les obres de referència,
correspondran a l’ajuntament des de la finalització de les obres.
Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora.
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte
quart.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Setè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Vuitè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Novè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
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Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Desè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Onzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Dotzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora: Mª Rosa Vestit Villegas, Alcaldessa
Presidenta; Pere Gibert Capellades, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona:
er
Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 514.812,61 EUR, dels quals 332.683,50
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 182.129,11 EUR
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària

174

Àrea de Presidència
Secretaria General

G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Sant Quirze
de Besora, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112.
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix,
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Malgrat
de Mar, referent a les obres del projecte constructiu de “Millora de la seguretat
viària a la travessera BV- 6001 entre el p.k. 0,500 i el p.k. 2,200. T.M. Malgrat de
Mar”, a executar per la Diputació.- 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:
“La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera BV-6001, en el terme municipal de Malgrat de Mar, la qual és gestionada per
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
Aquesta carretera, en el tram entre el p.k. 0,500 i el p.k. 2,200, comprès entre les
interseccions dels carrers Josep Mª de Sagarra / av. Països Catalans i de l’av.
Francesc Sanllehí B. / carrer del Camí Fondo, presenta diferents punts conflictius per a
la seguretat viària que es pretén solucionar.
El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions de
la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc.
A petició de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i amb l’objecte de pacificar, millorar la
seguretat viària i les condicions de creuament dels vianants a la BV-6001, l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de

175

Àrea de Presidència
Secretaria General

Serveis de la Diputació, va redactar el projecte constructiu de “Millora de la seguretat
viària a la travessera BV-6001 entre el p.k. 0,500 i el p.k. 2,200. T.m. Malgrat de Mar”.
La Diputació de Barcelona és l’Administració que es farà càrrec de la construcció de
les obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu.
L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat un informe tècnic, en
el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Malgrat de
Mar, als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits de
conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte constructiu que,
una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la competència de la
Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva del
present conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni emesa per l’Oficina Tècnica.
Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar els
respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la
realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, una vegada les obres hagin estat
executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre
ambdues administracions.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 384.677,81 EUR,
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Diputació de
Barcelona
275.310,55 EUR

Total
Cost (IVA inclòs)

384.677,81 EUR

Ajuntament de
Malgrat de Mar
109.367,26 EUR

Atès que per part de l’Ajuntament de Malgrat de Mar s’ha aportat el certificat
acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a
l’actuació objecte del conveni.
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 384.677,81 EUR, dels quals
275.310,55 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 109.367,26
EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61101, del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
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Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans
de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb
independència del seu origen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la
Junta de Govern, en virtut del que disposa 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 d’abril de 2016.
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb la finalitat de l’execució de les obres
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del projecte constructiu de “Millora de la seguretat viària a la travessera BV-6001 entre
el p.k. 0,500 i el p.k. 2,200. T.m. Malgrat de Mar”, tot això d’acord amb el text de la
minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
SOBRE LES OBRES DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA
A LA TRAVESSERA BV-6001, P.K. 0,500-2,200
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. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, representat per l'Il·lm. Alcalde president de
l'Ajuntament, Sr. Joan Mercader Carbó, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Joan
Carles Nonell Sendrós.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-6001, en el terme municipal de Malgrat de Mar, és una via de titularitat de
la Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Hi ha diferents punts conflictius per a la seguretat viària
que es pretén solucionar.
II. A petició de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i amb l’objecte de pacificar, millorar la
seguretat viària i les condicions de creuament dels vianants a la BV-6001, l’Oficina Tècnica
de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la
Diputació, va redactar el projecte constructiu de “Millora de la seguretat viària a la travessera
BV-6001 entre el p.k. 0,500 i el p.k. 2,200. T.m. Malgrat de Mar”.
III. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local .
IV. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present conveni les
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.
V. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data ..................................
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Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Malgrat de Mar,
en ordre a l’execució, en el terme municipal de Malgrat de Mar, de les obres del projecte
constructiu de “Millora de la seguretat viària a la travessera BV-6001 entre el p.k. 0,500 i el
p.k. 2,200. T.m. Malgrat de Mar ”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de
les obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 384.677,81 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Malgrat de Mar:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Malgrat
de Mar

384.677,81 EUR

275.310,55 EUR

109.367,26 EUR

Segon.– Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de la seguretat viària a la
travessera BV-6001 entre el p.k. 0,500 i el p.k. 2,200. T.m. Malgrat de Mar ”, redactat
per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de
384.677,81 EUR, IVA inclòs, dels quals 275.310,55 EUR, corresponen al cost de
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61101, i 109.367,26 EUR corresponen a l’aportació
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, totes elles del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016,

-

la contractació d’aquestes obres,

-

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

-

en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el
seu import minvarà proporcionalment l’aportació de cadascuna de les parts.

Tercer.– Obligacions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar
L’Ajuntament de Malgrat de Mar es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 109.367,26 EUR.

179

Àrea de Presidència
Secretaria General

En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà destinat a minvar proporcionalment les aportacions de cadascuna de les parts.
No obstant això, abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Malgrat de Mar haurà
d’haver presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la
disponibilitat pressupostària de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima
per poder finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la
licitació.
L’Ajuntament de Malgrat de Mar procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui
com a aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions
d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un
mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Malgrat de Mar designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les
obres.
Quart.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de
la conservació i manteniment de la calçada de la carretera, i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en les obres de referència,
correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres .
Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’ajuntament de Malgrat de Mar.
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte
quart.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Setè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
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Vuitè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Novè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Desè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Onzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Dotzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
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l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Malgrat de Mar: Joan Mercader Carbó, Alcalde President; Joan
Carles Nonell Sendrós, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís
er
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 384.677,81 EUR, dels quals 275.310,55
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 109.367,26 EUR
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Malgrat de
Mar, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112.
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix,
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, referent a les obres del
projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-1435 entre el barri
del Rieral i Lliçà d’Amunt. T.M. Sta. Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt”, a
executar per la Diputació.- 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:

182

Àrea de Presidència
Secretaria General

“Atès que la carretera BV-1435, en els termes municipals de Santa Eulàlia de Ronçana
i Lliçà d’Amunt, és una via de titularitat de la Diputació de Barcelona, que és
gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Aquesta via, en el tram entre ambdues poblacions és molt transitada i la seva secció,
molt estreta i sense vorals, no permet la circulació de vianants de forma segura entre
ambdós municipis.
A petició dels ajuntaments de Santa Eulàlia de Ronçana i de Lliçà d’Amunt, i amb
l’objecte de crear un itinerari segur per als vianants, segregat de la via principal, que
garanteixi la seguretat dels usuaris del carril, l’Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la
Diputació, va redactar el projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV1435 entre el barri del Rieral i Lliçà d’Amunt. T.m. Sta. Eulàlia de Ronçana i Lliçà
d’Amunt”.
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de
les obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
Atès que l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un
informe tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en
un conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, als efectes de l’execució
de les obres, així com per a la definició dels respectius àmbits de conservació i
manteniment de les obres objecte del referit projecte constructiu que, una vegada
finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la competència de la Diputació de
Barcelona i de cadascun dels ajuntaments esmentats, segons s’especifica en la part
dispositiva del conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni emesa per l’Oficina Tècnica.
Atès que s’ha elaborat la minuta d’un conveni específic de col·laboració
interadministrativa, a formalitzar per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb l’objecte de regular, d’acord
amb la proposta del referit informe tècnic, les obligacions que pertoquen a cadascuna
de les administracions participants en ordre a l’execució de les obres i a la definició de
les respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre de l’àmbit d’execució
de les obres, una vegada finalitzades aquestes.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
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Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a
subscriure.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat
en 688.445,47 EUR (IVA inclòs), amb el següent repartiment del seu cost inicialment
previst entre les parts:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana

688.445,47 EUR

621.152,57 EUR

67.292,90 EUR

Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha presentat davant d’aquesta
Diputació el corresponent certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de
l’import de la seva aportació al finançament de les actuacions previstes en el conveni.
Atès que procedeix aprovar la despesa per l’import total de 688.445,47 EUR (IVA
inclòs), dels quals 621.152,57 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment
previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016 i 67.292,90 EUR corresponen a l’aportació econòmica
inicialment prevista de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/453/611 de l’exercici 2017, condicionat a la
corresponent modificació de crèdit pel que respecta a l’aportació municipal.
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) 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 d’abril de 2016
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de l’esmentada Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
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Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de
data 14 d’abril de 2016, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a formalitzar per la Diputació de
Barcelona, conjuntament amb l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de les parts
als efectes de l’execució per la Diputació de les obres del projecte constructiu
d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-1435 entre el barri del Rieral i Lliçà d’Amunt.
T.m. Sta. Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt” (Codi: 6083PC01), així com la
determinació dels àmbits propis de conservació i explotació de les obres amb
posterioritat a la seva execució, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni
que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA I L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE
VIANANTS A LA CTRA. BV-1435 ENTRE EL BARRI DEL RIERAL
I LLIÇÀ D’AMUNT P.K. 8,950-9,670
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. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, representat per l'Il·lma. Alcaldessa
presidenta de l'Ajuntament, Sr. Francesc Bonet Nieto, assistida per la Secretària de la
Corporació, Sra. Lourdes Gimeno Maspons.
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT, representat per l'Il·lm. Alcalde president de
l'Ajuntament, Sr. Ignasi Simon Ortoll, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Gemma
Navarro Medialdea.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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I. La carretera BV-1435, en els termes municipals de Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà
d’Amunt, és una via de titularitat de la Diputació de Barcelona, que és gestionada a través
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Aquesta via, en el tram entre
ambdues poblacions és molt transitada i la seva secció, molt estreta i sense vorals, no
permet la circulació de vianants de forma segura entre ambdós municipis.
II. A petició dels ajuntaments de Santa Eulàlia de Ronçana i de Lliçà d’Amunt, i amb
l’objecte de crear un itinerari seguir per als vianants, segregat de la via principal, que
garanteixi la seguretat dels usuaris del carril, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el
projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-1435 entre el barri del Rieral i
Lliçà d’Amunt. T.m. Sta. Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt”.
III. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
IV. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les referides
administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en la seva execució, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
V. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data ..................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en ordre a l’execució, en els termes municipals de
Santa Eulàlia de Ronçana i de Lliçà d’Amunt, de les obres del projecte constructiu d’
“Itinerari de vianants a la carretera BV-1435 entre el barri del Rieral i Lliçà d’Amunt. T.m.
Sta. Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt” (Codi: 6083PC01), i la definició de l’àmbit de
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 688.445,47 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana:
Total
Cost (IVA
inclòs)

688.445,47 EUR

Diputació de Barcelona
621.152,57 EUR

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
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La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera
BV-1435 entre el barri del Rieral i Lliçà d’Amunt. T.m. Sta. Eulàlia de Ronçana i Lliçà
d’Amunt” (Codi: 6083PC01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació
en Infraestructures, amb un import total de 688.445,47 EUR, IVA inclòs, dels quals
621.152,57 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016 i
67.292,90 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/453/611 de l’exercici 2017, condicionat a la corresponent modificació de
crèdit pel que respecta a l’aportació municipal.

-

la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les
obres situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns
i drets afectats continguda en el projecte constructiu,

-

la contractació d’aquestes obres,

-

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

-

en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el
seu import anirà destinat a minvar el referit import de l’aportació econòmica de la
Diputació de Barcelona al finançament de les obres.

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es farà càrrec de la seva part del cost de
l’actuació, consistent en l’import de 67.292,90 EUR.
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana haurà d’haver
presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat
pressupostària de l’import abans referit.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import de la seva aportació al finançament de les
obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals emeses per la Gerència
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de la liquidació
corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva
recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana designarà un tècnic municipal per fer el
seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys
de les finques urbanes del seu terme municipal afectades d’expropiació forçosa i/o ocupació
temporal, necessàries per executar les obres contemplades en l’àmbit.
Quart.- Obligacions de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les
obres.
Cinquè.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de
la conservació i manteniment de la calçada de la carretera, del drenatge de la carretera i de
la seva senyalització horitzontal i vertical fixa i de les contencions de vehicles, així com de la
pavimentació del camí en sòl no urbà i de les proteccions de vianants en sòl no urbà.
En acabar l’execució de les obres, i dins de l’àmbit de les obres de referència, a cadascun
dels dos ajuntaments esmentats, que passaran a ser-ne les entitats titulars respectives, des
de la data de finalització de les obres, d’acord amb els límits dels termes municipals
respectius, els correspondrà la conservació i manteniment dels següents elements
d’urbanització de les obres executades:
-

Voreres i paviments fora de la calçada de la carretera en sòl urbà.
Baranes i/o elements de protecció dels vianants en sòl urbà.
Enllumenat
Mobiliari urbà
Instal·lacions de previsió de semaforització.

Sisè.- Obligacions comunes a la Diputació i als ajuntaments de Santa Eulàlia de Ronçana i
de Lliçà d’Amunt.
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte
Cinquè.
Setè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Vuitè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Novè.- Naturalesa del conveni
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El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Desè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Onzè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Dotzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i els
altres dos representants tècnics dels ajuntaments.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Tretzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
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l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per triplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: Francesc Bonet Nieto, Alcalde President;
Lourdes Gimeno Maspons, Secretària; per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt: Ignasi Simon Ortoll,
Alcalde President; Gemma Navarro Medialdea, Secretària; Per la Diputació de Barcelona:
Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir la despesa per l’import total de 688.445,47 EUR (IVA inclòs), dels
quals 621.152,57 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016 i
67.292,90 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/453/611 de l’exercici 2017, condicionat a la corresponent modificació de
crèdit pel que respecta a l’aportació municipal.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució als ajuntaments de Santa Eulàlia
de Ronçana i de Lliçà d’Amunt, adjuntant amb la notificació dos exemplars del conveni
que s’aprova per aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament
a aquesta Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la
persona titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior
signatura per part dels legals representants de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i de la
Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a aquesta Diputació certificació
acreditativa del corresponent acord o resolució administrativa, que haurà de ser
adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a l’acceptació per part de la
Corporació municipal del text del conveni en tots els seus termes. Per aplicació del que
disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues
entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la
present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a
trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat
signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article
309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.”
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de Sant
Agustí de Lluçanès i amb l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, referent a les
obres del projecte constructiu de “Millora de la carretera BV-4608 a l’entrada al
municipi de Sant Boi de Lluçanès. T.M. S. Boi de Lluçanès i S. Agustí de
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Lluçanès”, a executar per la Diputació.- 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:
“Atès que la carretera BV-4608, de Sant Boi de Lluçanès a Manlleu, de titularitat de la
Diputació de Barcelona, és gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat.
Atès que el tram d’aquesta carretera situat entre els p.k. 1,830 i 2,460, situat en els
termes municipals de Sant Agustí de Lluçanès i de Sant Boi de Lluçanès, planteja
problemes per a la seguretat de la circulació dels vehicles i el trànsit de vianants.
Atès que, a petició dels ajuntaments de Sant Agustí de Lluçanès i de Sant Boi de
Lluçanès, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a
l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte constructiu de
“Millora de la carretera BV-4608 a l’entrada al municipi de Sant Boi de Lluçanès. T.m.
S. Boi de Lluçanès i S. Agustí de Lluçanès”, el qual contempla la definició i valoració
de les obres necessàries per tal de millorar la seguretat viària de la carretera BV-4608
entre els p.k. 1,830 i 2,460, mitjançant l’ampliació de la calçada, l’adequació d’un
itinerari per a vianants segregat de la via principal i la protecció dels obstacles
existents a la vora de la carretera.
Atès que la Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de
les obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
Atès que l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un
informe tècnic, en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en
un conveni de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament
de Sant Agustí de Lluçanès i l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, als efectes de
l’execució de les obres, així com per a la definició dels respectius àmbits de
conservació i manteniment de les obres objecte del referit projecte constructiu que,
una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la competència de la
Diputació de Barcelona i de cadascun dels ajuntaments esmentats, segons
s’especifica en la part dispositiva del conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni emesa per l’Oficina Tècnica.
Atès que s’ha elaborat la minuta d’un conveni específic de col·laboració
interadministrativa, a formalitzar per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant
Agustí de Lluçanès i l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, amb l’objecte de regular,
d’acord amb la proposta del referit informe tècnic, les obligacions que pertoquen a
cadascuna de les administracions participants en ordre a l’execució de les obres i a la
definició de les respectives obligacions de conservació i manteniment, dintre de l’àmbit
d’execució de les obres, una vegada finalitzades aquestes.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
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amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a
subscriure.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat
en 552.622,32 EUR (IVA inclòs), amb el següent repartiment del seu cost inicialment
previst entre les parts:
Total
Cost (IVA
inclòs)

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de
Sant Agustí de
Lluçanès

552.622,32 EUR 524.161,53 EUR 26.434,17 EUR

Ajuntament de Sant Boi
de Lluçanès
2.026,62 EUR

Atès que tant l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès com el de Sant Boi de Lluçanès
han presentat davant d’aquesta Diputació els corresponents certificats acreditatius de
la disponibilitat pressupostària dels imports de les seves respectives aportacions al
finançament de les actuacions previstes en el conveni.
Atès que procedeix retenir la despesa per l’import total de 552.622,32 EUR, IVA inclòs,
dels quals 524.161,53 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst
assumit
per
la
Diputació,
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/50100/45301/61104, 26.434,17 EUR corresponen a l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104, i 2.026,62 EUR corresponen a l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104, totes elles del pressupost ordinari de despeses de la Diputació
de Barcelona de l’exercici 2016.
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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) 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 d’abril de 2016
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de l’esmentada 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, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a formalitzar per la Diputació de
Barcelona, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès i l’Ajuntament
de Sant Boi de Lluçanès, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de
les parts als efectes de l’execució per la Diputació de les obres del projecte constructiu
de “Millora de la carretera BV-4608 a l’entrada al municipi de Sant Boi de Lluçanès.
T.m. S. Boi de Lluçanès i S. Agustí de Lluçanès” (Codi: 6014PC01), així com la
determinació dels àmbits propis de conservació i explotació de les obres amb
posterioritat a la seva execució, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni
que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE
LLUÇANÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLUÇANÈS SOBRE LES OBRES DE
MILLORA DE LA CTRA. BV-4608 A L’ENTRADA AL MUNICIPI DE SANT BOI DE
LLUÇANÈS (P.K. 1,830-2,460). T.M. SANT BOI DE LLUÇANÈS I S.AGUSTÍ DE
LLUÇANÈS
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. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
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AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS, representat per l'Il·lm. Alcalde president
de l'Ajuntament, Sr. Josep Pujol Boladeras, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra.
Mª Dolors Niubó Portis.
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLUÇANÈS, representat per l'Il·lm. Alcalde president de
l'Ajuntament, Sr. Josep Mª Masramon Falgueras, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr.
Josep Rovira Sadurní.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-4608, de Sant Boi de Lluçanès a Manlleu, de titularitat de la Diputació de
Barcelona, és gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II. El tram d’aquesta carretera situat entre els p.k. 1,830 i 2,460, situat en els termes
municipals de Sant Agustí de Lluçanès i de Sant Boi de Lluçanès, planteja problemes per a
la seguretat de la circulació dels vehicles i el trànsit de vianants.
III. A petició dels ajuntaments de Sant Agustí de Lluçanès i de Sant Boi de Lluçanès,
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a l’esmentada
Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte constructiu de “Millora de la
carretera BV-4608 a l’entrada al municipi de Sant Boi de Lluçanès. T.m. S. Boi de Lluçanès i
S. Agustí de Lluçanès”, el qual contempla la definició i valoració de les obres necessàries
per tal de millorar la seguretat viària de la carretera BV-4608 entre els p.k. 1,830 i 2,460,
mitjançant l’ampliació de la calçada, l’adequació d’un itinerari per a vianants segregat de la
via principal i la protecció dels obstacles existents a la vora de la carretera.
IV. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
V. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès i l’Ajuntament de
Sant Boi de Lluçanès, considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les
referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en la seva execució,
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la
respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat
executades.
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data ..................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), l’Ajuntament de Sant Agustí de
Lluçanès i l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, en ordre a l’execució, en els termes
municipals de Sant Agustí de Lluçanès i de Sant Boi de Lluçanès, de les obres del projecte
constructiu de “Millora de la carretera BV-4608 a l’entrada al municipi de Sant Boi de
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Lluçanès. T.m. S. Boi de Lluçanès i S. Agustí de Lluçanès” (Codi: 6014-PC-01), i la definició
de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 552.622,32 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona els ajuntaments
de Sant Agustí de Lluçanès i de Sant Boi de Lluçanès:
Total
Cost
(IVA
inclòs)

552.622,32 EUR

Diputació
Barcelona

de

524.161,53 EUR

Ajuntament
Sant Agustí
Lluçanès
26.434,17 EUR

de
de

Ajuntament de
Sant Boi de
Lluçanès
2.026,62 EUR

Segon.– Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’execució de les obres del projecte constructiu de ”Millora de la carretera BV-4608 a
l’entrada al municipi de Sant Boi de Lluçanès. T.m. S. Boi de Lluçanès i S. Agustí de
Lluçanès” (Codi: 6014-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació
en Infraestructures, amb un import total de 552.622,32 EUR, IVA inclòs, dels quals
524.161,53 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, 26.434,17
EUR corresponen a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Agustí de
Lluçanès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, i 2.026,62
EUR corresponen a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, totes elles del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016,

-

la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les
obres situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns
i drets afectats continguda en el projecte constructiu,

-

la contractació d’aquestes obres,

-

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

-

en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el
seu import anirà destinat a minvar proporcionalment els referits imports de les
respectives aportacions econòmiques previstes dels ajuntaments de Sant Agustí de
Lluçanès i de Sant Boi de Lluçanès al finançament de les obres.

Tercer.– Obligacions de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
L’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès es farà càrrec de la seva part del cost de
l’actuació, consistent en l’import de 26.434,17 EUR.
L’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès ha presentat davant de la Diputació de Barcelona
un certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de l’import abans referit.
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En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà destinat a minvar proporcionalment el referit import de l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès al finançament de les obres.
L’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les
certificacions d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la
mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment
de les obres.
Quart.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en principi, en l’import inicialment previst de 2.026,62 EUR.
L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès ha presentat davant de la Diputació de Barcelona un
certificat acreditatiu de la disponibilitat pressupostària de l’import abans referit per finançar la
seva part de les obres.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà destinat a minvar proporcionalment el referit import de l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès al finançament de les obres.
L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les
certificacions d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la
mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de les
finques urbanes del seu terme municipal afectades d’expropiació forçosa i/o ocupació
temporal, necessàries per executar les obres contemplades en l’àmbit.
L’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de
les obres.
Cinquè.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació s’encarregarà de la
conservació i manteniment de la calçada de la carretera i de la pavimentació del camí, del
drenatge de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa i de les
contencions de vehicles i vianants.
En acabar l’execució de les obres, i dins de l’àmbit de les obres de referència, a cadascun
dels dos ajuntaments esmentats, que passaran a ser-ne les entitats titulars respectives, des
de la data de finalització de les obres, d’acord amb els límits dels termes municipals
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respectius, els correspondrà la conservació i manteniment dels següents elements
d’urbanització de les obres executades:
-

Voreres i paviments fora de la calçada de la carretera en sòl urbà.
Instal·lacions de previsió d’enllumenat.

Sisè.- Obligacions comunes a la Diputació i als ajuntaments de Sant Agustí de Lluçanès i de
Sant Boi de Lluçanès.
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte
Cinquè.
Setè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior de 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Vuitè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Novè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Desè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
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serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Onzè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Dotzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i els
altres dos representants tècnics dels ajuntaments.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Tretzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per triplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès: Josep Pujol Boladeras, Alcalde President;
Mª Dolors Niubó Portis, Secretària; per l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès: Josep Mª
Masramon Falgueras, Alcalde President; Josep Rovira Sadurní, Secretari; Per la Diputació de
Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. i President delegat de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir la despesa per l’import total de 552.622,32 EUR, IVA inclòs, dels
quals 524.161,53 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104,
26.434,17 EUR corresponen a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Agustí
de Lluçanès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, i 2.026,62
EUR corresponen a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès,
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amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, totes elles del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució als ajuntaments de Sant Agustí
de Lluçanès i de Sant Boi de Lluçanès, per al seu coneixement i als efectes de la
posterior formalització del conveni, que es durà a terme mitjançant la signatura dels
legals representants i dels fedataris de totes les parts.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la
present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a
trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat
signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article
309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.”
37.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de
Cardona, referent a les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la cruïlla de
la BV-3001 amb la carretera de la Mina. T.M. Cardona”, a executar per la
Diputació.- 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:
“Atès que la Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat
de la carretera BV-3001, en el terme municipal de Cardona, la qual és gestionada per
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
Atès que a la cruïlla de la carretera BV-3001 (carretera del Miracle) amb la carretera
de la Mina, la visibilitat en la incorporació dels vehicles des de la carretera de la Mina
és molt limitada i a més, no existeix un itinerari segur de pas de vianants que permeti
travessar la carretera.
Atès que el risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals
preocupacions de la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar
aquest risc.
A petició de l’Ajuntament de Cardona, i amb l’objecte de millorar la seguretat de la
cruïlla i de millorar les condicions de creuament dels vianants, l’Oficina Tècnica de
Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la
Diputació, va redactar el projecte constructiu de “Rotonda a la cruïlla de la carretera
BV-3001 amb la carretera de la Mina. T.m. Cardona”, afectant el tram de la carretera
entre els p.k. 0,300 i 0,400.
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió
de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local .
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L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat un informe tècnic, en
el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni de
col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cardona, als
efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits de
conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte constructiu que,
una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la competència de la
Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part dispositiva del
present conveni.
Vista la preceptiva Memòria justificativa del conveni emesa per l’Oficina Tècnica.
Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar els
respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la
realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de
Barcelona i de l’Ajuntament de Cardona, una vegada les obres hagin estat executades,
s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre ambdues
administracions.
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 499.681,31 EUR,
amb la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Total
Cost (IVA inclòs)

499.681,31 EUR

Diputació de
Barcelona
323.730,49 EUR

Ajuntament de
Cardona
175.950,82 EUR

Atès que per part de l’Ajuntament de Cardona s’ha aportat el certificat acreditatiu de la
disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte del
conveni.
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import total de 499.681,31 EUR, dels quals
323.730,49 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 175.950,82
EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la llei i al Dret.
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la
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possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis de
col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la
quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans
de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb
independència del seu origen.
La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a la
Junta de Govern, en virtut del que disposa 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 d’abril de 2016.
De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom
i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Cardona, amb la finalitat de l’execució de les obres del
projecte constructiu de “Rotonda a la cruïlla de la carretera BV-3001 amb la carretera
de la Mina. T.m. Cardona” (Codi: 4145-PC-01), tot això d’acord amb el text de la
minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
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“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CARDONA SOBRE LES
OBRES A LA ROTONDA A LA CRUÏLLA DE LA CARRETERA BV-3001
AMB LA CARRETERA DE LA MINA
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. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE CARDONA, representat per l'Il·lm. Alcalde president de l'Ajuntament, Sr.
Ferran Estruch Torrents, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Òscar Campos Planes
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-3001, en el terme municipal de Cardona, és una via de titularitat de la
Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. La visibilitat en la incorporació dels vehicles des de la
carretera de la Mina és molt limitada i a més, no existeix un itinerari segur de pas de
vianants que permeti travessar la carretera.
II. A petició de l’Ajuntament de Cardona, i amb l’objecte de millorar la seguretat de la cruïlla i
millorar les condicions de creuament dels vianants, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el
projecte constructiu de “Rotonda a la cruïlla de la carretera BV-3001 amb la carretera de la
Mina. T.m. Cardona”.
III. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local .
IV. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Cardona, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en la seva execució, establint mitjançant el present conveni les
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de
les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.
V. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de data ..................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
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Primer.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Cardona, en
ordre a l’execució, en el terme municipal de Cardona, de les obres del projecte constructiu
de construcció d’una “Rotonda a la cruïlla de la BV-3001 amb la carretera de la Mina. T.m.
Cardona”, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb
posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 499.681,31 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Cardona:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Cardona

499.681,31 EUR

323.730,49 EUR

175.950,82 EUR

Segon.– Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’execució de les obres del projecte constructiu de la “Rotonda a la cruïlla de la BV3001 amb la carretera de la Mina. T.m. Cardona”, redactat per l’Oficina Tècnica de
Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 499.681,31 EUR, IVA inclòs,
dels quals 323.730,49 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst
assumit
per
la
Diputació,
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/50100/45301/61101, i 175.950,82 EUR corresponen a l’aportació econòmica
inicialment prevista de l’Ajuntament de Cardona, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61101, totes elles del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016,

-

L’Ajuntament de Cardona cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de les
finques urbanes afectades d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal, necessàries
per executar les obres contemplades en l’àmbit,

-

la contractació d’aquestes obres,

-

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

-

en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el
seu import minvarà l’aportació que li correspon a l’Ajuntament.

Tercer.– Obligacions de l’Ajuntament de Cardona
L’Ajuntament de Cardona es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en
un principi, en l’import inicialment previst de 175.950,82 EUR.
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà destinat a minvar el referit import de l’aportació econòmica de l’Ajuntament al
finançament de les obres.
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No obstant això, abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Cardona haurà d’haver
presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat acreditatiu de la disponibilitat
pressupostària de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima per poder
finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la licitació.
L’Ajuntament de Cardona procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a
aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres
mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un
mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Cardona designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
Així mateix, als efectes de l’execució de les obres per la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Cardona haurà d’adoptar l’oportú acord o resolució administrativa per part
de l’òrgan municipal competent que sigui necessari per tal de cedir a la Diputació de
Barcelona els terrenys de les finques urbanes afectades d’expropiació forçosa i/o ocupació
temporal necessaris per executar les obres contemplades dins de l’àmbit del seu terme
municipal.
Quart.- Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres del present projecte
constructiu, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de
la conservació i manteniment de la calçada de la carretera, i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en les obres de referència,
correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres .
Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de Cardona.
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior Pacte
quart.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Setè.– Efectes del conveni
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L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Vuitè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Novè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Desè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
Onzè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Dotzè.- Jurisdicció competent
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D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Cardona: Ferran Estruch Torrents, Alcalde President; Òscar Campos
Planes, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio,
er
Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 499.681,31 EUR, dels quals 323.730,49
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, i la resta de 175.950,82 EUR
corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2016.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Cardona,
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta
Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part
dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a aquesta
Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució administrativa,
que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a l’acceptació per
part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus termes, i
significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per
part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix,
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social

206

Àrea de Presidència
Secretaria General

38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
recurs de reposició, interposat per l’Associació Esplai Rabadà contra l’acord de
la Junta de Govern, de data 9 de juny de 2016, que desestimà la seva sol·licitud
de subvenció “per menor valoració, en la convocatòria de subvencions 2016.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 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:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió d’11 de febrer de
2016, va acordar aprovar la Convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions a
favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones per a l’any
2016 en l’àmbit de Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania i l’àmbit de Respir,
per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental. Aquest
acord va ser publicat al BOPB de 26 de febrer de 2016.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de 9 de juny de
2016, va aprovar la resolució de l’esmentada convocatòria de subvencions i aquest
acord es va publicar al BOPB de 20 de juny de 2016.
L’ASSOCIACIÓ ESPLAI RABADÀ, amb NIF G-58836396 i domicili al carrer de la
Muralla St. Llorenç,15 08302 de Mataró, presenta un recurs de reposició contra l’acord
de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2016 que desestima la sol·licitud de
subvenció presentada per aquesta entitat per menor valoració d’acord amb la proposta
de l’òrgan col·legiat constituït per valorar els projectes presentats. L’escrit
d’interposició del recurs es presenta davant del Registre General de la Diputació de
Barcelona el dia 13 de juliol de 2016 amb el núm. de registre 1600041856.
La notificació de l’acord de la Junta de Govern de 9 de juny de 2016 que desestima la
sol·licitud de subvenció presentada per l’ASSOCIACIÓ ESPLAI RABADÀ, té data de
28 de juny de 2016 i l’associació la va rebre en data 1 de juliol de 2016.
II.- RECURS DE REPOSICIÓ:
1.-El recurs de reposició ha estat interposat en termini i forma.
2.- L’Associació Esplai Rabadà al·lega que el projecte presentat: “Casal d’Estiu Cireret,
servei específic per a infants i joves amb pluridiscapacitat” va obtenir un total de 62
punts, quedant només a 3 del mínim per obtenir la subvenció (segons el punt 10 de la
convocatòria aquesta puntuació mínima, per a que la sol·licitud pugui ser estimada, és
de 65 punts) i sol·licita la revisió de la puntuació obtinguda en els següents criteris de
concessió:
 Criteri general 5: “Formulació i concreció dels indicadors de seguiment de
l’activitat”
 Criteri general 6: “Definició del pla de treball calendaritzat i coherent amb els
objectius i activitats plantejades”
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 Criteri específic 5: “Es complementen els objectius de la Gerència de Benestar
Social en matèria de Respir”
3.- De l’escrit d’interposició del recurs, es dedueix que els motius al·legats per l’entitat
per a que li sigui revisada a l’alça la puntuació són:
- Respecte al criteri general 5: “Formulació i concreció dels indicadors de
seguiment de l’activitat”, els indicadors qualitatius de seguiment es troben a
l’apartat 7.1 “Seguiment del projecte”, de l’Annex 1 “Memòria de les activitats”, i
l’apartat 7.2 “Impacte”, conté els indicadors quantitatius.
- Respecte al criteri general 6: “Definició del pla de treball calendaritzat i coherent
amb els objectius i activitats plantejades”, a l’apartat 6 “pla de treball
calendaritzat” de l’Annex 1 “Memòria de les activitats”, no es va detallar la
calendarització de les activitats de la fase intermitja del projecte atès que fins
passats els primers dies de juny els monitors no disposen de tota la informació
per poder fer les programacions per grups.
- Respecte al criteri específic 5: “Es complementen els objectius de la Gerència de
Serveis de Benestar Social en matèria de Respir”, tot i que el servei de Respir no
ofereix pernocta, els seus objectius específics són els mateixos que els que es
determinen a la Línia d’actuació 4.11 “Centres residencials d’estades temporals i
programa Respir per a persones grans amb dependències i persones amb
discapacitat intel·lectual del Pla d’Actuació 2016-2019 de la Diputació de
Barcelona i, també, es complementa a nivells d’objectius de la Gerència de
Serveis de Benestar Social en matèria de Respir en el sentit de reduir les
desigualtats d’un col·lectiu que té molt limitades les opcions de lleure.
III.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS:
En primer lloc cal puntualitzar que els criteris objectius d’atorgament de les
subvencions estan continguts a l’apartat 10 de les Bases Reguladores, prèviament
aprovades i publicades tal i com s’ha fet constar als antecedents del present dictamen.
Per altra banda, també és de destacar que la recurrent coneix i accepta aquests
criteris pel simple fet de presentar-se a la convocatòria, a tenor de l’apartat 7 de les
Bases Reguladores que disposa el següent: “La presentació de la sol·licitud de
subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen”.
El procediment de valoració del projecte presentat per l’entitat s’ha basat en una
anàlisi detallada de la informació recollida a la sol·licitud i als seus annexos per part de
l’equip tècnic especialista en la matèria i ha obtingut la puntuació continguda a la fitxa i
notificada a l’associació en data 28 de juny de 2016.
La tècnica del Servei de Suport de Programes Socials, en data 2 d’agost de 2016,
emet informe del següent tenor literal:
“Un cop resolta la convocatòria de subvencions de l’Àrea d’Atenció a les Persones, a favor
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2016, l’Associació Esplai Rabadà presenta
recurs de reposició contra la resolució denegatòria de l’ajut sol·licitat i demanen la revisió de
la puntuació rebuda en tres del criteris de valoració.
La valoració del projecte que es va efectuar és la següent:
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-

Respecte al criteri general 5: “Formulació i concessió dels indicadors de seguiment de
l’activitat”, l’associació va treure una puntuació de 0 punts sobre 4 ja que els
indicadors qualitatius proposats no aporten suficient informació per ser avaluada.
L’equip tècnic que ha valorat aquest projecte no pot identificar a què es refereix la
coordinació (quan es realitza? Quina metodologia es desenvolupa? Per què? Amb
quina finalitat?) i es considera que l’impacte que consisteix en l’augment del nombre
de participants no és un indicador adient per ser valorat, ja que no està detallat ni
desenvolupat per entendre l’increment d’usuaris. Un indicador adequat d’impacte
seria el grau de satisfacció amb una enquesta, per exemple.

-

Respecte al criteri general 6: “Definició del pla de treball calendaritzat i coherent amb
els objectius i activitats plantejades”, l’associació va treure una puntuació de 4 punts
sobre 8, ja que incorpora un pla de treball poc detallat de les fases, activitats i
calendari d’execució. No es pot considerar la informació i justificació aportada en el
recurs ja que tal i com s’estableix en les bases, la valoració es realitza a partir del
model de sol·licitud aportat en el termini establert per la convocatòria.

-

Respecte al criteri específic 5: “Es complementen els objectius de la Gerència de
Serveis de Benestar Social en matèria de Respir”, l’associació va treure 10 punts
sobre 20. Tot i que el servei de Respir de l’associació es complementa en part amb
els objectius de la Gerència de Benestar Social, manca informació per assolir una
puntuació més alta. La Diputació de Barcelona és una administració de segon nivell
que treballa pels Ajuntaments de la Província de Barcelona, es considera que hi ha
complementarietat quan hi ha coordinació amb l’ens local de referència de
l’associació, així com mecanismes d’interacció en el territori. Per tant, un cop valorat
el projecte presentat per l’entitat la manca d’informació no permet valorar més de 10
punts.

Un cop revisat el recurs presentat per l’Associació Esplai Rabadà, la puntuació resta igual
que quan es va fer la primera valoració del projecte, ja que no es pot tenir en compte
l’ampliació de la informació que consta a l’escrit d’interposició del recurs de reposició. Tal i
com s’estableix en les bases de la convocatòria de subvencions de la Diputació de
Barcelona, la valoració es realitza d’acord a la informació recollida en la sol·licitud i en els
seus annexes durant la vigència establerta.
Atès tot això i tal com s’estableix en les bases de la convocatòria, l’associació no va assolir
la qualificació mínima necessària: 65 punts”

Vist el punt 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,
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016, i publicada al BOPB de data 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.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’ASSOCIACIÓ ESPLAI
RABADÀ, en base als arguments que consten a la part expositiva del present
dictamen.
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Segon.- NOTIFICAR els presents acords a l’ASSOCIACIÓ ESPLAI RABADÀ.”
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar
l’acord adoptat per la Junta de Govern, en data 9 de juny de 2016, d’aprovació de
la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a 2016, en el sentit de
modificar el número de NIF de la “Fundació Itinerarium”, ja que el que hi
apareixia era incorrecte, de conformitat amb el que preveu l’article 109.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 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:
“En data 9 de juny de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovà el
dictamen pel qual es proposa l’aprovació de la modificació de l’import estimat per als
àmbits de Benestar Social i de Respir per a famílies cuidadores de persones amb
discapacitat i/o malaltia mental així com l’aprovació de la concessió de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat
de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones per a l’any 2016, en l’àmbit de Benestar
Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, i l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de
persones amb discapacitat i/o malaltia mental.
A l’acord segon, del dictamen esmentat, s’aprovava la concessió d’una subvenció en
l’àmbit de Benestar Social, entre d’altres, a la següent entitat:
CIF
[...]
B64697519
[...]

ENTITAT
[...]
Fundació Itinerarium
[...]

NOM PROJECTE
[...]
Fútbol inclusiu als clubs esportius
[...]

PUNTS
[...]
70
[...]

IMPORT
[...]
3.631,76€
[...]

Així mateix com a annexos al dictamen s’adjuntaven les fitxes de valoració individual.
A la fitxa de la Fundació Itinerarium es posava com a NIF de l’entitat: B-64697519.
Aquest NIF (B-64697519) és el que consta a la sol·licitud de participació en la
convocatòria de subvencions presentada per la Fundació Itinerarium.
Revisada tota la documentació aportada per la Fundació s’ha pogut comprovar que el
NIF correcte de l’entitat és G-65505216, essent erroni el que constava a la sol·licitud.
Per aquest motiu s’ha de procedir a rectificar el NIF B-64697519, que consta al
Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 9 de juny de
2016, d’aprovació de la concessió de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de
lucre i a la fitxa de valoració individual que s’adjuntava com a Annex, i substituir-lo per
el NIF correcte que és: G-65505216.
Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions públiques
poden, en qualsevol moment, rectificar els errors materials, de fet o aritmètics.
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Vist el punt 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,
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016, i publicada al BOPB de data 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.- RECTIFICAR l’error material existent al Dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 9 de juny de 2016, d’aprovació de la concessió de
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les
Persones per a l’any 2016, en l’àmbit de Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i
Ciutadania, i l’àmbit de Respir i a la fitxa de valoració individual que s’adjuntava com a
Annex, en el sentit de substituir el NIF B-64697519 de la Fundació Itinerarium pel NIF
correcte que és : G-65505216.
Segon.- COMUNICAR aquest acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i publicar-lo al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Itinerarium.”
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de revocació total de les subvencions relacionades en la part expositiva,
per no haver presentat la justificació de la subvenció que els va ser concedida
en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim
de lucre, per un import de 10.480,37 € (deu mil quatre-cents vuitanta euros amb
trenta-set cèntims).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 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:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord, núm. 798/14, de la Junta de Govern, reunida
en sessió el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar la convocatòria núm.
6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre així com les Bases
reguladores de la concessió i gestió d’aquestes subvencions, les quals es van
publicar al BOPB del dia 7 de gener de 2015.
2. La Diputació de Barcelona, en data 15 d’abril de 2015 va publicar al BOPB el
resultat del concurs de la convocatòria núm. 6573/2015 de subvencions a entitats.
L’atorgament d’aquestes subvencions es va adoptar per la Junta de Govern reunida
en sessió ordinària del dia 9 d’abril de 2015 (acord 178/15).
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3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2015 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 21 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 31 de març de 2016.
4. A la finalització del termini de justificació, les entitats que no han presentat la
preceptiva justificació de la subvenció, mitjançant el Compte Justificatiu Simplificat
acompanyat de les factures i justificants de pagament relacionats a l’Annex B
d’aquest Compte justificatiu, són:
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Relació d’entitats que, fins al 31 de març de 2016, no han justificat de la subvenció atorgada l’any 2015, en el marc de la
convocatòria 6573/2015
Beneficiari

NIF

Ass.Social Gabella

G64344526

Ctre.Recursos
AIternatius
Pedagògics

G65480907
i

Ass. LGTB Talcomsom
Ass.Juvenil Moviment
Jove

G64961303

Beisbol Club Manresa

G60510435

Ass. Cultural Educativa
i soc-op Dones
Consell de Joves de
Sabadell
Centre Euroàrab de
Catalunya

G63950349

Cíclica Associació
Ass.Feder. i Assoc.
Empresàries

G66357369

Actuació subvencionada

Enter compartir
ADONA’T 2: Prevenció de la
violència masclista i de
sensibilització
vers
la
violència i el sexisme
Campanya de sensibilització
LGTB als Instts. d’Osona
Cicle de conferències de la
Tribuna jove de Catalunya
El beisbol per a tots. “Una
eina per a la inclusió social”
Falah Dona Alleberar Nijat
(prevenció de qualsevol
modalitat de violència)

Import
subvenció
concedida

Import
subvenció
pendent de
justificar

Import
bestreta
pagada

Núm. operació
comptable AD

Posició

Aplicació pressupostària

4.490,47

4,490,47

zero

1503001621

34

G/60300/23110/48900

2.598,99

2.598,99

zero

1503001624

38

G/60300/23110/48900

140,00

140,00

zero

1503001624

43

G/60300/23110/48900

1.303,53

1.303,53

zero

1503001626

25

G/60300/23110/48900

1.283,78

1.283,78

zero

1503001626

29

G/60300/23110/48900

2.528,75

2.528,75

zero

1503001631

11

G/60300/23110/48900

G58037342

CJS, enfortint la democràcia

1.127,88

1.127,88

zero

1503001631

13

G/60300/23110/48900

G64627896

Dones d’èxit

2.458,50

2.458,50

zero

1503001631

18

G/60300/23110/48900

G66234287

Mira – sol, fem ambient!
Promoure el lideratge i
empoderament de les dones
significa apostar per l’èxit de
les empreses a Catalunya

2.458,50

2.458,50

zero

1503001631

21

G/60300/23110/48900

1.686,64

1.686,64

zero

1503001631

25

G/60300/23110/48900

G63152185
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5. S’ha constatat que les entitats relacionades al punt anterior no han cobrat, per
bestreta, cap import avançat de la subvenció atorgada; raó per la qual no se’ls fa
reclamació del reintegrament de saldos.
Fonaments de dret
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS),
obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el
compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la
justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la
subvenció.
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la
convocatòria 6573/2015; així com la forma i els documents que cal presentar per
donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 17, 18, 19, 20, 21 i 22).
3. L’art. 34.3 de la LGS assenyala que es perdrà el dret al cobrament de la subvenció
en el supòsit de falta de justificació.
4. Vist l'apartat 3.3.b), de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats d’acord a les dades
detallades seguidament:
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Beneficiari

NIF

Ass.Social Gabella

G64344526

Ctre.Recursos
AIternatius
Pedagògics

G65480907
i

Ass. LGTB Talcomsom
Ass.Juvenil Moviment
Jove

G64961303

Beisbol Club Manresa

G60510435

Ass. Cultural Educativa
i soc-op Dones
Consell de Joves de
Sabadell
Centre Euroàrab de
Catalunya

G63950349

Cíclica Associació
Ass.Feder. i Assoc.
Empresàries

G66357369

Actuació subvencionada

Enter compartir
ADONA’T 2: Prevenció de la
violència masclista i de
sensibilització
vers
la
violència i el sexisme
Campanya de sensibilització
LGTB als Instts. d’Osona
Cicle de conferències de la
Tribuna jove de Catalunya
El beisbol per a tots. “Una
eina per a la inclusió social”
Falah Dona Alleberar Nijat
(prevenció de qualsevol
modalitat de violència)

Import
subvenció
concedida

Import
subvenció
pendent de
justificar

Import
bestreta
pagada

Núm. operació
comptable AD

Posició

Aplicació pressupostària

4.490,47

4,490,47

zero

1503001621

34

G/60300/23110/48900

2.598,99

2.598,99

zero

1503001624

38

G/60300/23110/48900

140,00

140,00

zero

1503001624

43

G/60300/23110/48900

1.303,53

1.303,53

zero

1503001626

25

G/60300/23110/48900

1.283,78

1.283,78

zero

1503001626

29

G/60300/23110/48900

2.528,75

2.528,75

zero

1503001631

11

G/60300/23110/48900

G58037342

CJS, enfortint la democràcia

1.127,88

1.127,88

zero

1503001631

13

G/60300/23110/48900

G64627896

Dones d’èxit

2.458,50

2.458,50

zero

1503001631

18

G/60300/23110/48900

G66234287

Mira – sol, fem ambient!
Promoure el lideratge i
empoderament de les dones
significa apostar per l’èxit de
les empreses a Catalunya

2.458,50

2.458,50

zero

1503001631

21

G/60300/23110/48900

1.686,64

1.686,64

zero

1503001631

25

G/60300/23110/48900

G63152185
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Segon.- CONCEDIR al beneficiari un termini, per a practicar el tràmit d’audiència, de
quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a fi
que el beneficiari de la subvenció pugui presentar les al·legacions i altres elements de
prova que consideri oportunes per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini,
si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en
aquest acte.”
Prèvia declaració d’urgència, votada a favor per unanimitat dels membres
presents a la sessió, s’incorpora a l’Ordre del Dia de la sessió i es proposa
l’aprovació del Dictamen següent:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Servei de Programació
Dictamen pel qual es proposa concedir una subvenció per import de quarantavuit mil quatre-cents trenta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims 48.437,55
(EUR) a l'Ajuntament del Masnou a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2016. 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, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
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per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament del Masnou presentà en data 11/08/2016 una sol·licitud d'un préstec de
1.041.210,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament del Masnou.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.041.210,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,844%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.041.210,00EUR amb una
subvenció d’import de 48.437,55 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat 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.- SUBVENIR en un import de 48.437,55 EUR a l'Ajuntament del Masnou per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la

217

Àrea de Presidència
Secretaria General

seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
11/08/2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Masnou, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
PRECS i PREGUNTES
No es formulen precs ni preguntes.
El senyor Castells (CiU), diu: Dir-vos que la Diputació de Barcelona, atesos els
aiguats que hi ha hagut aquestes passades hores a la zona del Maresme, lògicament
activarà els mecanismes que té per ajudar, de totes les maneres que siguin possibles,
doncs ens hem trobat alguns municipis que han fet rècord de precipitacions i aquestes
han causat alguns danys i, per tant, que vostès sàpiguen que la Diputació activarà
aquests mecanismes.
Que consti en Acta, també, el condol d’aquesta Junta de Govern per la persona morta i
la voluntat de donar suport a tots els alcaldes que necessitin l’ajut d’aquesta institució.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor Castells, aixeca la sessió essent
les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada pel president
accidental i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
El president accidental,
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