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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 9 DE MARÇ DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 9 de març de 2017, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix a
la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon,
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i
Pla (CiU) i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació:
senyors Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles
García Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i
Alsina (CiU), senyors Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERCAM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM),
Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats i diputades amb veu però sense
vot següents: senyora Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i senyors Miguel Ángel Ibáñez
Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència el vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERCAM), la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), les diputades
senyores Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i els
diputats senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Joaquim Forn i Chiariello (CiU) i
Manuel Reyes López (PP).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 23 de febrer de 2017
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret
dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que declara ferma la
Sentència dictada pel dit òrgan en el procediment núm. 172/2016, que va estimar,
en part, el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació, contra la interlocutòria de
14 de desembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona, referent al reconeixement del grau personal i efectes de la carrera
professional als xofers, i la revoca parcialment, mantenint únicament el
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pronunciament relatiu al reconeixement del dret a percebre interessos legals
meritats.
3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret
dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que declara ferma la
Sentència dictada pel dit òrgan, en data 13 de setembre de 2013, en el
procediment núm. 139/2016, que estima el recurs d’apel·lació interposat per la
Diputació, contra la Interlocutòria d’1 de desembre de 2015, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, referent a la peça d’extensió
d’efectes núm. 149-E, instada pel senyor XXX, xofer de la Diputació, que estimà,
en part, la petició d’extensió d’efectes de la Sentència núm. 263/2013, de 13 de
setembre, i va declarar la improcedència de l’extensió d’efectes d’aquesta, en no
trobar-se el recurrent en idèntica situació jurídica que els afavorits per aquella
Sentència.

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret
dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que declara ferma la
Sentència dictada pel dit òrgan en el procediment núm. 171/2016, que estima el
recurs d’apel·lació interposat per la Diputació, contra la Interlocutòria de 18 de
novembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona, referent a la peça d’extensió d’efectes núm. 152, instada pel senyor
XXX, xofer de la Diputació, que estimà, en part, la petició d’extensió d’efectes de
la Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre, i va declarar la improcedència de
l’extensió d’efectes d’aquesta, en no trobar-se el recurrent en idèntica situació
jurídica que els afavorits per aquella Sentència.

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el
procediment núm. 389/15-C, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de data 7 de juliol de 2015, que
desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de circulació
ocorregut, el dia 7 d’octubre de 2014, a la carretera BV-1310, a l’altura del PK
0+500, a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria del concurs fotogràfic Palau Güell Sant Jordi.

Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions Oficials
7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’acord
marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, l’Hospital Benito Menni, l’Associació La Semilla de Trigo, l’Associació
DID, l’Associació Espai Lúdic, l’Associació Tots Som Santboians, la Plataforma
Social Sant Boi - Salesians Sant Jordi, la Fundació Bancària “La Caixa” i la
Fundació Marianao, per col·laborar en el desenvolupament d’un projecte
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denominat “Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural” al municipi de Sant
Boi de Llobregat.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
8.

Dictamen pel qual proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’increment
dels ajuts concedits als ens locals en el marc del “Programa complementari de
finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016”, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades inversions
financerament sostenibles aprovades en el marc de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 30
d’octubre de 2015.

10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades inversions
financerament sostenibles aprovades en el marc del “Programa complementari de
suport a l’economia productiva local”, del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, referent a la línia de suport “finançament de la millora i del manteniment
dels camins locals”, amb termini de justificació fins al 30 d’octubre de 2015.
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva i parcial del “Programa complementari de suport a les
inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics
locals” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, dels ajuts amb
termini de justificació fins al 30 d’octubre de 2015.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
12. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’acopi de fusta en la zona
d’influència de la carretera BV-4243 al terme municipal de Castellar de Riu a favor
de l’empresa Guipu S.A. en resolució de l’expedient núm. 2016/9445.
13. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’esbrossada i d’obres de
condicionament de terreny i de construcció de camí de vianants, a la carretera BV5001, al terme municipal de Montcada i Reixac, en resolució de l’expedient núm.
2016/10386.
14. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2016/11738.
15. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’instal·lació de
sistema fix de vídeo vigilància, a la carretera BV-5031 al terme municipal de Sant
Vicenç de Montalt a favor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en resolució
de l’expedient núm. 2016/11886.
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16. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de
l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm.
2016/12016.
17. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres per a
posterior transformació a camp de conreu, a la carretera C-143b al terme
municipal de Sant Martí de Centelles, en resolució de l’expedient núm.
2016/12367.
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la rectificació de
l’error material existent en l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió
ordinària de data 23 de febrer de 2017, referent a l’aprovació de la convocatòria,
que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència, amb l’objecte d’ampliar el parc
municipal d’habitatge per a l’exercici 2017.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2017, que s’adjunta com a annex, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages
Nord per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2017,
per un import de 110.000 € (cent deu mil euros).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense
efecte el conveni tipus aprovat per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària de data 14 de novembre de 2013 (BOPB 25.11.2013), així com aprovar
un nou conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els
ens locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al
desplegament del Sistema d’Informació de Serveis Socials DIBA-HESTIA.
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
tipus que regula les condicions que han de regir per a l’acolliment de les unitats
mòbils del Servei Local de Teleassistència.
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni, per a l’any 2017, entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal
del Baix Llobregat-Servei de Control dels Mosquits, amb l’objecte de col·laborar
conjuntament en l’àmbit de la salut pública, per a fomentar la prevenció i el control
dels mosquits culícids, altres plagues i la vigilància de l’arbovirosi, en els municipis
de la província de Barcelona
4

Àrea de Presidència
Secretaria General

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 23 de febrer de 2017.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 23 de febrer de 2017, 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, donar compte del Decret
dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que declara ferma la
Sentència dictada pel dit òrgan en el procediment núm. 172/2016, que va estimar,
en part, el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació, contra la interlocutòria
de 14 de desembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona, referent al reconeixement del grau personal i efectes de la carrera
professional als xofers, i la revoca parcialment, mantenint únicament el
pronunciament relatiu al reconeixement del dret a percebre interessos legals
meritats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat un Decret que declara ferma
la Sentència dictada en el procediment núm. 172/2016, que estima en part el recurs
d’apel·lació interposat per la Diputació, contra la interlocutòria de 14 de desembre de
2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, i la revoca
mantenint únicament el pronunciament relatiu al reconeixement del dret a percebre
interessos legals meritats.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, es
determina que resulta procedent el pagament dels interessos, en relació amb els
efectes de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu de 13 de setembre
de 2013, perquè amb independència que no s’haguessin reclamat expressament en la
demanda, el reconeixement i condemna al deutor de la quantitat principal suposa
sempre els interessos compensatoris corresponents.
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 del Decret dictat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que declara ferma la Sentència dictada en el procediment núm.
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172/2016, que estima en part el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació, contra
la interlocutòria de 14 de desembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 15 de Barcelona, i la revoca mantenint únicament el pronunciament
relatiu al reconeixement del dret a percebre interessos legals meritats.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret
dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que declara ferma la
Sentència dictada pel dit òrgan, en data 13 de setembre de 2013, en el
procediment núm. 139/2016, que estima el recurs d’apel·lació interposat per la
Diputació, contra la Interlocutòria d’1 de desembre de 2015, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, referent a la peça d’extensió
d’efectes núm. 149-E, instada pel senyor XXX, xofer de la Diputació, que estimà,
en part, la petició d’extensió d’efectes de la Sentència núm. 263/2013, de 13 de
setembre, i va declarar la improcedència de l’extensió d’efectes d’aquesta, en no
trobar-se el recurrent en idèntica situació jurídica que els afavorits per aquella
Sentència.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat un Decret, que declara ferma
la Sentència dictada en el procediment núm. 139/2016, que estima el recurs
d’apel·lació interposat per la Diputació contra la Interlocutòria d’1 de desembre de
2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en la peça
d’extensió d’efectes núm. 149-E instada pel senyor XXX, xofer de la Diputació, que
estimava en part, la petició d’extensió d’efectes de la Sentència núm. 263/2013, de 13
de setembre, i declara la improcedència de l’extensió d’efectes sol·licitada, per no
trobar-se el recurrent en idèntica situació jurídica que els afavorits per aquella
Sentència.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, es
determina que la situació jurídica de l’apel·lat no es equiparable al supòsit previst en la
Sentència d’extensió d’efectes, ja que es dedica al transport de materials en la
plataforma de distribució logística i no a la conducció de vehicles oficials com a xofer.
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 del Decret dictat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que declara ferma la Sentència dictada en el procediment núm.
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139/2016, que estima el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació, contra la
Interlocutòria d’1 de desembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en la peça d’extensió d’efectes núm. 149-E, instada pel senyor
XXX, xofer de la Diputació, que estimava, en part, la petició d’extensió d’efectes de la
Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre, i declara la improcedència de l’extensió
d’efectes sol·licitada, per no trobar-se el recurrent en idèntica situació jurídica que els
afavorits per aquella Sentència.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret
dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que declara ferma la
Sentència dictada pel dit òrgan en el procediment núm. 171/2016, que estima el
recurs d’apel·lació interposat per la Diputació, contra la Interlocutòria de 18 de
novembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona, referent a la peça d’extensió d’efectes núm. 152, instada pel senyor
XXX, xofer de la Diputació, que estimà, en part, la petició d’extensió d’efectes de
la Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre, i va declarar la improcedència de
l’extensió d’efectes d’aquesta, en no trobar-se el recurrent en idèntica situació
jurídica que els afavorits per aquella Sentència.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat un Decret que declara ferma la
Sentència dictada en el procediment núm. 171/2016, que estima el recurs d’apel·lació
interposat per la Diputació contra la interlocutòria de 18 de novembre de 2015, dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en la peça d’extensió
d’efectes núm. 152 instada pel senyor XXX, xofer de la Diputació, que estimava en
part, la petició d’extensió d’efectes de la Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre,
i declara la improcedència de l’extensió d’efectes per no trobar-se el recurrent en
idèntica situació jurídica que els afavorits per aquella Sentència.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, es
determina que la situació jurídica de l’apel·lat no es equiparable al supòsit previst en la
Sentència d’extensió d’efectes, ja que es dedica al transport de documentació i
paqueteria i no a la conducció de vehicles oficials com a xofer.
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 del Decret dictat pel Tribunal Superior de
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Justícia de Catalunya, que declara ferma la Sentència dictada en el procediment núm.
171/2016, que estima el recurs d’apel·lació interposat per la Diputació contra la
Interlocutòria de 18 de novembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en la peça d’extensió d’efectes núm. 152 instada pel senyor
XXX, xofer de la Diputació, que estimava en part, la petició d’extensió d’efectes de la
Sentència núm. 263/2013, de 13 de setembre, i declara la improcedència de l’extensió
d’efectes per no trobar-se el recurrent en idèntica situació jurídica que els afavorits per
aquella Sentència.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el
procediment núm. 389/15-C, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de data 7 de juliol de 2015, que
desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de
circulació ocorregut, el dia 7 d’octubre de 2014, a la carretera BV-1310, a l’altura
del PK 0+500, a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a 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. 6 de Barcelona ha dictat Sentència en el
procediment núm. 389/15-C, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de data 7 de juliol de 2015, que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de circulació ocorregut el
dia 7 d’octubre de 2014, a la carretera BV-1310, a l’altura del PK 0+500, a causa de la
irrupció sobtada d’un porc senglar a 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 per l’actor 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 data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el
procediment núm. 389/15-C, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de data 7 de juliol de 2015, que
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desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
ocasionats al vehicle matrícula XXX, derivats de l’accident de circulació ocorregut el
dia 7 d’octubre de 2014, a la carretera BV-1310, a l’altura del PK 0+500, a causa de la
irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona.”
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria del concurs fotogràfic Palau Güell Sant Jordi.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Antecedents
1. El Palau Güell, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet, és un edifici exemple de
l’arquitectura domèstica en el context del Modernisme que va ser declarat Patrimoni
Mundial per la UNESCO el 1984 i que rep anualment milers de visitants de tot el
món.
2. La Diputació de Barcelona a través de la Direcció del Palau Güell vol garantir la
conservació, el coneixement i la difusió d’aquesta obra.
3. Amb aquesta finalitat de donar a conèixer el Palau, la Direcció del Palau Güell
organitza la segona edició d’un concurs fotogràfic, a través de la xarxa social
d’Instagram, anomenat “Palau Güell Sant Jordi” en el qual podran participar tots els
usuaris majors de setze anys residents a l’Estat amb perfil personal a aquesta xarxa
social.
Fonaments de dret
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.
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.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
presidenta, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs
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fotogràfic #PalauGüellSantJordi, el text literal de les quals és el següent:
“Concurs fotogràfic: #PalauGüellSantJordi
Primer . Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza #PalauGüellSantJordi, un concurs fotogràfic a través
del canal corporatiu d’Instagram del Palau Güell:
www.instagram.com/palauguell
En el concurs podran participar tots els usuaris majors de setze anys residents a l’Estat amb
perfil personal a aquesta xarxa social.
Segon. Organització, publicació i objectiu
1.Organització i publicació
El concurs #PalauGüellSantJordi està organitzat per la Direcció del Palau Güell juntament
amb el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. Les bases es
publicaran a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i al web
palauguell.cat.
2.Objectiu
Es convida els participants a realitzar fotografies amb motiu de la diada de Sant Jordi i de
l’exposició «Maria Lluïsa Güell, pintora», que des del 17 de novembre es pot visitar a les
golfes del Palau Güell; les fotografies que es presentin hauran de ser de flors que hi hagi
representades al Palau Güell, incloses les que estiguin representades a l’exposició «Maria
Lluïsa Güell, pintora». Les fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però
aquests no seran un criteri de valoració.
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de:
1. Ser majors de setze anys i residents a l’Estat.
2. Seguir el canal de la xarxa social d’Instagram: http://www.instagram/palauguell.
3. Compartir imatges de fotografies del Palau Güell amb motiu de la diada de Sant Jordi.
Les fotografies que es presentin hauran de ser de flors que hi hagi representades al
Palau Güell, tant a l’interior com a la façana del Palau, en diversos materials ja siguin en
ferro forjat, en fusta, en ceràmica, etc., així com les que apareixen pintades a l’exposició
“Maria Lluïsa Güell, pintora”. Les fotografies que es realitzin dins del Palau s’hauran de
fer sense flaix, ni trípode, ni pal d’auto-foto.
4. Els participants han de tenir el perfil d’Instagram en obert (no privat) perquè el jurat pugui
veure les imatges.
5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació
de les fotografies, que les fotografies estan lliures 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. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el
consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar
l’autoria.
6. Els usuaris poden participar amb totes les fotografies que vulguin.
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7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb
els tres hashtags #PalauGüellSantJordi, #PalauGüell i #dibacat.
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que
poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms.
Quart. Calendari del concurs i accés al Palau Güell
El concurs comença el 2 d’abril a les 10 h del matí i acaba el 7 de maig a les 23.59 h de la
nit. Només es podran penjar les fotografies en aquest període. L’horari d’obertura al públic
del Palau Güell és de 10.00 h a 20.00 h. El dia 2 d’abril i el 7 de maig, en ser jornada de
portes obertes, s’hi podrà accedir gratuïtament; l’aforament és limitat per motius de
conservació, preservació i seguretat; els usuaris poden consultar el repartiment de les
entrades gratuïtes al web palauguell.cat.
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 en
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, 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
d’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. Jurat i elements de valoració
1. Jurat
El jurat estarà composat per la directora del Palau Güell que actuarà com a presidenta, una
persona designada per la Direcció del Palau Güell, dos tècnics del Gabinet de Premsa i
Comunicació de la Diputació de Barcelona i un/a fotògraf/a professional. Una persona de la
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General actuarà com a secretària (amb veu i
sense vot).
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’elevarà a la Presidència de la Diputació de
Barcelona, que resoldrà sobre la concessió de premis amb estricta subjecció al veredicte del
Jurat.
L’Organització i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat
no prevista en aquestes bases.
2. Elements de valoració
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge.
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Setè. Premi, procediments d’acceptació i lliurament
1. Premi
Els premis consistiran en:
- Per al primer premi, una càmera GoProHero5, el llibre El Palau Güell. Una obra
mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell que programarà la direcció
del Palau Güell abans de finalitzar l’any 2017.
-

Per al segon i el tercer premi, un canelobre de pols de marbre amb el motiu d’una
xemeneia del Palau Güell (la figura ve acompanyada d’un certificat que autentica que
forma part d'una edició de 999 peces, i està íntegrament decorada a mà), el llibre El
Palau Güell. Una obra mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell que
programarà la direcció del Palau Güell abans de finalitzar l’any 2017.

El dia 16 de maig el Palau Güell deixarà un missatge en cadascuna de les tres fotografies
guanyadores perquè els seus autors es posin en contacte amb l’Organització.
2. Procediments d’acceptació
Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’Organització a través d’un mail a
palauguell@diba.cat en el qual confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi en el termini
màxim de quinze dies naturals des del 16 de maig, on facilitaran el seu nom d’usuari
d’Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte i adjuntaran la imatge
original que ha resultat guanyadora.
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 classificada
a continuació.
Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran anunciats a Instagram,
a altres xarxes socials del Palau Güell i al seu web.
3. Lliurament dels premis
Un cop anunciats els noms dels premiats a Instagram, a altres xarxes socials del Palau
Güell i al seu web, la Direcció del Palau Güell es posarà en contacte amb els premiats per
organitzar el lliurament dels premis que tindrà lloc el 5 de juny. En el cas que els usuaris no
puguin assistir a l’acte de lliurament, es facilitarà una persona de contacte de la direcció del
Palau Güell per anar a recollir el premi.
A partir del 5 de juny s’acordarà amb els premiats el dia en què es realitzarà la visita guiada.
La visita tindrà lloc tan sols un únic dia per a tots els guanyadors i cadascun d’ells podrà fer
la visita amb un acompanyant, abans de finalitzar l’any 2017.
Vuitè. 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 el Palau Güell.
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la
seva informació personal.
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El titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho
per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, al Registre General de la
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona.
Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i
la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o
administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.
Desè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
Onzè. Propietat intel·lectual
Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen a l’autor i s’atorga a
Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús
http://Instagram.com/legal/terms). Els participants cediran a la Diputació de Barcelona els
drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les 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 la fotografia.
Dotzè. Altres normes
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel 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 escau, per altres
mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte
d’altres.”

Segon. PUBLICAR la convocatòria a les adreces d’internet de la Diputació de
Barcelona https://palauguell.cat i https://seuelectronica.diba.cat, i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
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Tercer. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
màxim de 500 € a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10500/33310/48100 del
pressupost de despeses de 2017 de la Diputació de Barcelona.”
Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions Oficials
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’acord marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, l’Hospital Benito Menni, l’Associació La Semilla de Trigo, l’Associació
DID, l’Associació Espai Lúdic, l’Associació Tots Som Santboians, la Plataforma
Social Sant Boi - Salesians Sant Jordi, la Fundació Bancària “La Caixa” i la
Fundació Marianao, per col·laborar en el desenvolupament d’un projecte
denominat “Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural” al municipi de Sant
Boi de Llobregat.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. Davant dels nous reptes socials que planteja l’actual conjuntura econòmica, és
necessari donar resposta a les demandes socials des d’una perspectiva integral i
participativa, creant alhora espais de col·laboració entre totes les parts implicades,
cercant noves metodologies d’intervenció que possibilitin respostes integrals a la
multicausalitat de l’exclusió, sent el model de “Territoris Socialment Responsables”
un bon referent.
2. La Fundació Marianao desenvolupa el programa “Territori Comunitàriament
Responsable” amb la finalitat d’intervenir de manera integral i integrada a Sant Boi
de Llobregat, indret que, en l’actual context de crisi econòmica, ens mostra com el
mercat de treball i l’estructura productiva de la comarca del Baix Llobregat
presenten un conjunt de debilitats que fan del tot necessari apostar per un canvi de
model de creixement econòmic i social més sostenible en tots els aspectes.
3. El 8 de novembre de 2012 la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del
Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la
Fundació “la Caixa” i la Fundació Marianao van signar un protocol a través del que
acordaven col·laborar per al desenvolupament d’un projecte amb el nom de
“Programa Marianao: Territori Comunitàriament Responsable” al municipi de Sant
Boi de Llobregat i a la comarca del Baix Llobregat.
4. Aquest programa té per objectiu millorar les condicions familiars, educatives,
ocupacionals, relacionals i socials incorporant, en la seva metodologia, la
participació de tots els agents implicats per tal de donar respostes
multidimensionals al repte de la multicausalitat de l’exclusió social; amb una
perspectiva de treball transversal, holística i sistèmica.
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5. La Diputació de Barcelona entén que aquest objectiu és d’interès comú, i es fa
aconsellable un treball en xarxa des d’una lògica de complementarietat, sumant i
establint sinergies de cooperació.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016) segons el qual la competència per adoptar els
acords del present Dictamen correspon a la Junta de Govern.
Es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els
següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’Acord Marc de col·laboració a signar entre la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el
Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Hospital Benito Menni, l’Associació la Semilla
de Trigo, l’Associació Did, l’Associació Espai Lúdic, l’Associació Tots Som Santboians,
la Plataforma Social Sant Boi – Salesians Sant Jordi, la Fundació Bancària “la Caixa” i
la Fundació Marianao, així com els seus annexos, d’acord amb la minuta que es
transcriu a continuació, i que té per objecte col·laborar per al desenvolupament d’un
projecte amb el nom de “Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural” al municipi de
Sant Boi de Llobregat.
“MINUTA DE L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE
LLOBREGAT, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, L’HOSPITAL
BENITO MENNI, L’ASSOCIACIÓ LA SEMILLA DE TRIGO, L’ASSOCIACIÓ DID,
L’ASSOCIACIÓ ESPAI LÚDIC, L’ASSOCIACIÓ TOTS SOM SANTBOIANS, LA
PLATAFORMA SOCIAL SANT BOI – SALESIANS SANT JORDI, LA FUNDACIÓ
BANCÀRIA “LA CAIXA” I LA FUNDACIÓ MARIANAO
En Sant Boi de Llobregat, a
INTERVENEN
GENERALITAT DE CATALUNYA, representada per l’Honorable senyora Dolors Bassa i
Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en ús de
les competències que li corresponen d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya;
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè
Conesa i Pagès, i facultada d’acord amb el previst a l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; assistida pel secretari delegat, Sr. Albert
Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència de la
Corporació, ref. D. 7731/16, de data 28 de juliol de 2016, publicat en el BOPB de data 3
d’agost de 2016.
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AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, representat per la Il·lma. Sra. Lluïsa Moret i
Sabidó, en la seva qualitat d’Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, facultada per acord de la
Junta de Govern del dia .. .. .. ; assistida pel secretari general de la corporació, el Sr. Ramon
López Heredia, ..
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, representat per l’Il·lm. Sr. Josep Perpinyà
i Palau, en la seva qualitat de President del Consell Comarcal del Baix Llobregat; facultat
d’acord amb el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya; assistit per la Secretària General Sra. Zaida
de la Hera Justicia.
HOSPITAL BENITO MENNI, representat pel Dr. Joan Orrit i Clotet, Director Gerent.
ASSOCIACIÓ LA SEMILLA DE TRIGO, representada pel Sr. Javier Emilio Martín
Rodríguez, Director.
ASSOCIACIÓ DID, representada per la Sra. Laura Meritxell Ramírez Prados, Directora.
ASSOCIACIÓ ESPAI LÚDIC, representada pel Sr. Jose Antonio Abril Espí, Director.
ASSOCIACIÓ TOTS SOM SANTBOIANS, representada pel Sr. Antonio Santiago Porras,
President.
PLATAFORMA SOCIAL SANT BOI - SALESIANS SANT JORDI, representada per la Sra.
Maria Pau Martínez Ortiz, Directora General.
FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA”, representada pel Sr. Marc Simón Martínez, Director
Corporatiu de l’Àrea Social.
FUNDACIÓ MARIANAO, representada pel Sr. Xavier Pedrós i Cortasa, President.
EXPOSEN
I.- Que el 8 de novembre de 2012 la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Fundació “la
Caixa” i la Fundació Marianao van signar un protocol a través del que acordaven col·laborar
per al desenvolupament d'un Projecte amb el nom de "Programa Marianao: Territori
Comunitàriament Responsable" al municipi de Sant Boi de Llobregat i la comarca del Baix
Llobregat amb l'objectiu principal de millorar les condicions familiars, educatives,
ocupacionals, relacionals i socials incorporant en la seva metodologia, la participació de tots
els agents implicats per tal de donar respostes multidimensionals al repte de la
multicausalitat i l'exclusió social; amb una perspectiva de treball holística, transversal i
sistèmica.
II.- Que l’1 de juliol de 2014 l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Fundació “la Caixa”
van signar un conveni de col·laboració per al correcte desenvolupament i implementació del
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (en endavant PICI) gestionat per l’entitat
Fundació Marianao. Que tècnica i políticament suposà donar continuïtat al procés comunitari
impulsat pel projecte "Programa Marianao: Territori Comunitàriament Responsable",
per a la millora de la convivència i la cohesió social al barri Marianao del municipi de Sant
Boi de Llobregat, amb una dotació de recursos que permet reforçar el procés comunitari, tot
aportant elements conceptuals i metodològics de valor.
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III.- Que es té ple coneixement dels resultats positius obtinguts durant aquest període (20122016), un període de treball conjunt intens durant el qual administracions, recursos tècnics i
ciutadania han establert relacions i espais de trobada, han dut a terme múltiples iniciatives –
més intensament en l’àmbit socioeducatiu i de la salut i en l’espai públic, i amb dedicació
especial a la infància, la joventut i les famílies–, han compartit el coneixement dotant al
territori d’una valuosa monografia sobre la convivència i la cohesió social, de la qual se’n
deriva una diagnosi compartida de la situació i a partir de la qual, s’està actualment acordant
una programació comunitària que es durà a terme participativament durant la següent etapa
del PICI (2016-2017) i en els anys vinents. (Veure annex 1, Diagnòstic Compartit de
Marianao)
FONAMENTS JURÍDICS
L’acord marc proposat té el seu fonament, d’entre altres, en els articles 47 a 53 de la Llei
40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; l’article 41 de la llei 12/2007, de
l’11 d’octubre, de serveis socials; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Capítol II del Títol IX de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya,
així com de l’exclusió recollida en l’article 8.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes per sector públic.
L’article 41 de la llei de serveis socials estableix que l’administració de la Generalitat i els
ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les
competències respectives, mitjançant els instruments que estableixen la legislació general
de règim jurídic i de procediment administratiu i la legislació de règim local. Aquesta
col·laboració interadministrativa inclou l’establiment per conveni de fórmules de gestió
conjunta dels serveis i la creació d’ens de gestió per mitjà d’un consorci o d’altres modalitats
legalment establertes. En aquesta mateixa línia, l’article 191 del Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya preveu que l’Administració de la Generalitat i els ens
locals poden establir convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú,
per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
ACORDS
En base a l’anterior, i arribats al punt en el que es troba el procés d’intervenció comunitària a
Marianao, totes les institucions, entitats i organitzacions socials participants en el procés
comunitari intercultural impulsat al territori, signants del present ACORD MARC DE
COL·LABORACIÓ, acorden subscriure'l, essent aquest un acord formal i executiu, que
permetrà estructurar les eines necessàries per garantir la continuïtat i la sostenibilitat del
procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social al territori, en
conformitat amb les següents clàusules:
PRIMER.- Objecte
Pel present Acord les institucions: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Fundació ‘la
Caixa’, Hospital Benito Menni, Associació La Semilla de Trigo, Associació DID, Associació
Espai Lúdic, Associació Tots Som Santboians, Plataforma Social Salesians Sant Jordi i
Fundació Marianao acorden col·laborar per al desenvolupament d’un projecte amb el nom
de ‘Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural’ (en endavant PICI) al municipi de
Sant Boi de Llobregat amb l’objectiu principal de millorar les condicions familiars,
educatives, ocupacionals, relacionals i socials incorporant en la seva metodologia, la
participació de tots els agents implicats per tal de donar respostes multidimensionals al repte
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de la multicausalitat de l’exclusió social; amb una perspectiva de treball transversal, holística
i sistèmica.
SEGON.- Reconèixer l’existència, operativitat i funcionalitat de l’Espai de Relació
Institucional (en endavant ERI) amb el compromís formal d’anar dotant-lo de contingut i
continuïtat en base a l’acceptació de les següents funcions:
a. Les institucions signants del present ACORD assumeixen i recolzen la participació a l’ERI
designant representants i defineixen el compromís d’alliberar una part del temps dels seus
recursos tècnics i professionals per al treball conjunt en l’àmbit comunitari en el sí dels
Grups d’Acció Comunitària (en endavant GAC). Busquen la implicació de la seva institució o
servei, més enllà de la participació a títol individual i/o voluntari de la persona que
desenvolupi dit lloc de treball. Assumeixen que les situacions que defineixen la realitat avui
són canviants i multicausa i que, per tant, el treball conjunt i comunitari per fer-hi front
necessàriament ha de facilitar la transversalitat de diferents àrees i sectors. Sabent que
l’ERI té la finalitat última de posar en comú el treball conjunt en relació a allò comunitari i cap
potestat relacionada en l’activitat pròpia dels recursos tècnics de cadascuna de les
institucions/entitats signants del present ACORD.
b. Potenciar la comunicació, el diàleg i el treball conjunt amb la ciutadania facilitant al màxim
la implicació i participació activa de la població, la ciutadania i les seves organitzacions
socials, en el procés comunitari.
c. Ser l’espai on s’establiran els diàlegs, consensos i acords generals en relació als grans
objectius estratègics d’intervenció, així com també a les propostes concretes, plantejats pels
GAC i validats per part de la població implicada en el procés –la ciutadania i les seves
organitzacions socials-. I tot plegat, en resposta al correcte desenvolupament de la
programació comunitària al llarg del temps.
d. Adquirir compromisos de treball concrets en relació a la comunicació social i comunitària
(socialització del coneixement, divulgació de la informació, campanyes de difusió, etc.). Així
com, en la formació i la capacitació permanent dels tres protagonistes de la comunitat: (a)
produint, si cal, material específic de divulgació (fulls informatius, guies de recursos...), (b)
promovent, quan s’escaigui, iniciatives de caràcter formatiu (jornades, seminaris temàtics...)
o dinamitzant la participació a les que es generin en el marc del procés i (c) impulsant -quan
les evidències ho sostinguin- o compartint -quan les institucions en disposin-, estudis,
anàlisis, diagnosis de la realitat per millorar la intervenció i donar respostes ajustades i
acurades a les demandes i necessitats de la població.
e. Les institucions signants del present ACORD estudiaran i decidiran les diferents formes
d’implicar-se en els programes, projectes i accions que vagin sorgint de la programació
comunitària aportant els recursos (econòmics, logístics, materials, humans...) que estimin
oportuns en cada moment i que poden plasmar-se en resultats diferents com, per exemple,
en protocols de col·laboració permanents entre vàries institucions/entitats.
f. D’altra banda, les institucions signants del present ACORD han de garantir la sostenibilitat
del procés comunitari, amb el compromís de què cada institució, en funció de les seves
possibilitats, aporti els recursos suficients (econòmics, humans, logístics, materials,
relacionals, etc.) per posar a disposició del procés comunitari les eines necessàries per al
funcionament de l’Organització Local Comunitària: l’Equip Comunitari, els GAC, l'Equip
Impulsor (en endavant EI) i l’ERI. (veure Annex 5: composició de l’Organització Local
Comunitària).
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TERCER.- Reconèixer els resultats i els impactes positius en la millora de la convivència i la
cohesió social al territori de Marianao que ha suposat avançar en un procés d’intervenció
comunitària de caràcter integral, transversal, multipart, realista, social i econòmicament
eficaç. Acceptar, doncs, que una de les primeres finalitats del procés assolida a curt termini
ha estat la millor coordinació, relació i treball conjunt entre diversos recursos tècnics i
professionals; suposant un major aprofitament dels mateixos, tot evitant actuacions aïllades i
sectorialitzades, possibilitant així, el contribuir a una millora de les quotes de participació
activa de la ciutadania i de les condicions de vida, demandes, necessitats, etc. de la
població.
QUART.- Reconèixer l’existència, operativitat i funcionalitat dels espais tècnics de relació,
anomenats GAC, com a espais des dels que s’impulsa tècnicament la intervenció
comunitària, els quals van creixent, evolucionant i adaptant-se a la realitat canviant del
procés. Assumir, doncs, la implicació i la participació de diferents recursos tècnics i
professionals integrants de les institucions signants del present ACORD. (veure annex 2:
composició, funcions i estructura dels espais tècnics de Marianao).
CINQUÈ.- Reconèixer i validar la Monografia Comunitària, el Diagnòstic Compartit del
territori de Marianao i la Programació Comunitària com a primers productes resultants
del treball conjunt entre diferents recursos tècnics, ciutadania i diverses institucions, que
esdevenen el marc de referència -amb obligada visió global i avaluació/actualització
continua de la realitat- per a l’organització i/o programació d’activitats, projectes i programes
des d’una perspectiva no només assistencial, sinó també promocional i preventiva. (veure
annex 1: Diagnòstic Compartit de Marianao i annex 3: Programació Comunitària de
Marianao)
SISÈ.- Reconèixer l'existència , operativitat i funcionalitat de l'Equip Impulsor integrat per
personal tècnic representant de les diverses administracions públiques que col·laboren des
de 2012 en el procés comunitari, fruit del protocol de col·laboració al "Programa Marianao:
Territori Comunitàriament Responsable" i que té la funció d'aportar elements estratègics i
metodològics que ajudin l'equip comunitari a construir la visió del procés comunitari, alhora
que garanteix el seu seguiment i informa dels avenços de manera regular a l'administració
que cadascuna d’aquestes persones representa.
SETÈ.- Reconèixer l’existència, operativitat i funcionalitat de l’Equip Comunitari de
Marianao com a equip en qui descansa, fonamentalment: (a) la visió global, integral i
estratègica del procés d’intervenció comunitària i (b) el vetllar per la coordinació general i
posada en relació i interconnexió dels avenços produïts en els espais tècnics, ciutadà i
institucional. (veure Annex 4: composició i funcions de l’Equip Comunitari de Marianao).
VUITÈ.- Assumir, en conseqüència, la coordinació comunitària i el treball conjunt com a
eina metodològica imprescindible per a garantir una intervenció social eficient i eficaç. Una
coordinació comunitària i treball conjunt que pot passar per diferents etapes i produir
resultats diferents:
a. creació d’espais de relació, coordinació, intercanvi i treball conjunt;
b. col·laboració puntual o estable entre unes quantes entitats/institucions;
c. protocols de col·laboració permanents entre diverses entitats/institucions per atendre de
forma integrada a determinades demandes socials o a determinats col·lectius
poblacionals;
d. coneixement compartit amb una diagnosi i una programació comunitària;
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Una coordinació comunitària i treball conjunt que necessàriament ha de suposar l’exercici
del compromís compartit i la voluntat clara de corresponsabilitat, cadascú des del seu lloc,
dels tres protagonistes de la comunitat:
a. administracions públiques i entitats privades: qui gestiona/administra recursos
econòmics, productius, humans i de prestació de serveis;
b. recursos tècnics i professionals: qui aporta coneixement i capacitat tècnica per a la cerca
compartida de solucions i per fer l’activitat dels serveis cada cop més adequada a la
complexa realitat; i
c. població, ciutadania i les seves organitzacions: qui possibilita, amb la participació i
implicació activa, els processos de canvi i millora social que afecten a la seva pròpia
vida.
NOVÈ.- Garantir la sostenibilitat del procés comunitari amb l’articulació i impuls d’una
Organització Local Comunitària (en endavant, OLC) a partir de la qual es formalitzarà la
coordinació comunitària i el treball conjunt entre institucions, recursos tècnics i ciutadania, a
fi i efecte de garantir el correcte desenvolupament, al llarg del temps, de la programació
comunitària. L’articulació i impuls d’una OLC no suposa la creació d’una nova estructura
organitzativa, sinó que suposa reconèixer la importància, així com articular més i millor, les
eines existents per l’avenç, consolidació i sostenibilitat del procés d’intervenció comunitària
intercultural a Marianao: l’Equip Comunitari, els GAC, l'EI i l’ERI, (veure Annex 5: composició
de l’Organització Local Comunitària).
DESÈ.- Aquest ACORD tindrà una vigència de 2 anys, a partir de la data de signatura de
l’Acord, prorrogables per un període de dos anys més.
ONZÈ.- L’ERI es trobarà cada 6 mesos.
DOTZÈ.- La secretaria tècnica de l’ERI l’assumirà l’Equip Comunitari encarregant-se de la
dinamització de l’espai i la realització de les actes de les sessions de l’ERI, que s’aprovaran
la propera convocatòria i s’enviaran dies abans de la mateixa. Durant el transcurs de cada
sessió es consensuarà l’ordre del dia de la sessió següent, a proposta i justificació per part
de l’Equip Comunitari.
TRETZÈ.- Serà causa de resolució anticipada del present Acord marc l’incompliment de
qualsevol de les clàusules del mateix.
El present Acord marc també podrà resoldre’s de forma anticipada de mutu acord de les
parts.
CATORZÈ.- De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de dades i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal, les parts fan constar de manera expressa que s’abstindran de
fer cap mena de tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència
d’aquest Acord marc, llevat d’aquell que sigui estrictament necessari per les finalitats del
mateix. En aquest sentit es comprometen, especialment, a no cedir a tercers les dades
esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre
les mateixes.
En qualsevol cas, en funció de cada conveni específic que pogués resultar en aplicació del
pacte segon d’aquest Acord marc, es fixaran les obligacions derivades del compliment de la
normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
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ANNEXOS
Annex 1. Diagnòstic Compartit de Marianao
SÍNTESI DE LA MONOGRAFIA
AVANÇ DE DIAGNÒSTIC
Aquest document presenta una síntesi de les principals aportacions realitzades pels
tres protagonistes relatives als àmbits de la salut, l'educació i social. L'informe monogràfic
del qual parteix aquest avanç de diagnòstic permetrà elaborar una Programació Comunitària
que aporti solucions i propostes als reptes plantejats.
La síntesi s'ha formulat partint dels criteris següents:
- Es fonamenta sobre la base de les necessitats més expressades pels participants
al Diagnòstic Compartit.
- Es proposen reptes amb un elevat impacte en el benestar de la ciutadania i la
cohesió del barri, objectius principals del procés comunitari MarianaoTéCor.
- Es poden abordar amb el treball conjunt dels tres protagonistes de la comunitat: la
ciutadania, els recursos tècnics i l'Administració local.
El document s'articula entorn a tres elements clau:
- Allò que s'OBSERVA (necessitats identificades)
- Allò que es PROPOSA (possibles reptes)
- Allò amb que ja COMPTEM (recursos).
1. ÀMBIT DE LA SALUT
S'OBSERVA
Amb relació als recursos de salut:
- Existeix la necessitat de sistematitzar un espai de relació específic dels recursos de
salut.
- L'àmbit sanitari i educatiu estan poc connectats.
- Han minvat els recursos destinats a la dependència.
- Existeix un elevat nombre de recursos residencials i terapèutics per a persones
amb problemàtiques de salut mental.
- Hi ha pocs recursos orientats al lleure i la participació comunitària per a persones
amb problemàtica de salut mental.
Amb relació a la infància i les famílies:
- La demanda del banc dels aliments ha crescut considerablement.
- El context de crisi ha provocat el deteriorament dels hàbits alimentaris en el si de
les famílies en situació més precària.
- S'han precaritzat les condicions de salut a causa del difícil context socioeconòmic
(aïllament i soledat de les persones grans, estrès emocional a les famílies amb
baixos recursos)
- Una de les franges en que s'abandona l'exercici físic és en el pas de la pràctica
esportiva escolar a la comunitària.
Amb relació a altres col·lectius:
- Al territori hi conviu un elevat nombre de persones amb problemàtiques de salut
mental a causa de la presència dels dos Centres de Salut Mental a la ciutat
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-

L'aïllament social disminueix la capacitat mental, redueix l'activitat relacional
especialment en les persones grans i els col·lectius vulnerables.

ES PROPOSA (REPTES)
1. Relacionar els diversos agents de salut que treballen al territori de Marianao per
abordar els reptes des d'una perspectiva comunitària.
2. Promocionar iniciatives de caràcter comunitari per a la prevenció i la promoció de
la salut de la infància i les famílies.
3. Promoure la participació social normalitzada al territori de les persones amb
discapacitat o problemes de salut.
4. Promoure accions de suport social i psicològic a les persones amb situacions
de vulnerabilitat familiar.
COMPTEM AMB (RECURSOS)
Recursos de salut:
- Centre d’Atenció Primària Montclar.
- Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 'Orienta'.
- Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
- Complex Assistencial en Salut Mental Benito Menni.
- Centre de Desenvolupament Infantil i Detecció Precoç.(CDIAP).
- CAS (Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències) de Benito Menni.
Espais, projectes i xarxes existents.
- Programa Thao-Salut
- Clúster de Salut Mental Sant Boi
Centres de caràcter sociosanitari:
- Llar Sant Josep.
- Llar d'avis Blanca.
- Residència Benviure.
- Centre de Dia Martín Ariza.
Entitats que impulsen projectes en l'àmbit de la salut:
- Programa de Salut Comunitària de la Fundació Marianao
- Club Social (Fundació Marianao)
- Projecte Ariadne (Fundació Marianao)
- Espai familiar 'El Caliu'
- Espai Familiar 'La Mercè'
- Projecte d'oci alternatiu 'Vente pa'ka'
- Plataforma TDAH
- Associació Viure l'Ictus
- Associació Tots Som Santboians
- Fundació Equilibri
- Fundació Apado
- Fundació Cassià Just
- Projecte David (Fundació Marianao)
- SOAF,Servei d'Acompanyament i Orientació a les Famílies. (F.Marianao)
- Ocioteka - Fundació Cassià Just.
2. ÀMBIT D'EDUCACIÓ
S'OBSERVA
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Amb relació als recursos d'educació
- Reducció de recursos en educació (humans i econòmics).
- Existeixen pocs espais d'estudi destinats al públic adolescent i jove.
- Els serveis de suport i acompanyament educatiu i en horari no lectiu estan desbordats
per la demanda.
- Existeixen projectes referents d'estímul del lideratge social amb adolescents i joves.
- Manquen recursos per a l'atenció a la diversitat en els instituts.
- No existeixen biblioteques al barri.
Amb relació als infants:
- Es detecta un important nombre d'infants que no disposa de l'entorn ni l'acompanyament
adequat per a fer els deures fora de l'horari escolar.
- Manquen espais d'educació en participació en el col·lectiu d'infants.
- Les famílies en situació de risc d'exclusió tenen dificultats per a donar suport al procés
educatiu dels seus fills i les seves filles.
- Recentment s'ha creat el Consell d'Infants de Ciutat.
Amb relació als adolescents i joves:
- L'índex de fracàs escolar entre els adolescents ha minvat però segueix sent elevat.
- L'oferta de formació no reglada per a majors de 16 anys sense el graduat en educació
secundària obligatòria és escassa i inestable.
- Existeixen dèficits en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional per a joves majors
de 16 anys.
Amb relació a les famílies:
- Es demana major implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills i filles tant a
l'àmbit formal com no formal.
- Manca de suport a les famílies dels joves que es despengen del sistema educatiu o es
troben en situació d'inactivitat.
ES PROPOSA (REPTES)
1. Promoure la relació entre l'escola, la família i l'entorn per a millorar el procés
educatiu dels infants i adolescents.
2. Estimular l'èxit escolar a les etapes d'educació primària i secundària.
3. Dissenyar itineraris formatius capaços d'oferir noves oportunitats als joves
sense el graduat en educació secundària obligatòria .
4. Dimensionar les escoles i instituts com a promotors de ciutadania activa,
fomentant la participació i l'esperit crític dels alumnes envers el centre i l'entorn.
COMPTEM AMB (RECURSOS)
Recursos de suport escolar:
- Projecte de suport escolar a la primària (Semilla de Trigo)
- Projecte Èxit (F. Marianao)
- Projecte Mediateca (F. Marianao)
- Aula d'estudi 12-18 anys (Centre Obert Don Bosco)
- Centres privats de suport a l'estudi
- Acadèmies privades d'idiomes
Espais lliures d'estudi:
- Centre cívic L'Olivera.
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Projectes socioeducatius:
- Espai Nadó 'La Mercè' (municipal)
- Espai familiar 'La Mercè (municipal)
- Espai familiar 'El Caliu' (F. Marianao)
- PIES, programa de participació social als instituts de secundària (Pla de Barri/F.
Marianao)
- Centre Obert Don Bosco (Escola Salesiana)
Centre Obert Fundació Marianao.
- Projecte ESFERA Jove, promoció de la participació social (F. Marianao)
Recursos i centres educatius:
- Programa de formació Inicial Auxiliar en vendes, oficines i atenció al públic,' (Casal de
Barri L'Olivera)
- Programa de formació inicial Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers'.
(Casal de Barri L'Olivera)
- Programa de formació inicial Auxiliar en muntatge i manteniment d'equips informàtics.
(Fundació Marianao)
- Unitat d'escolarització compartida UEC (F. Marianao)
- Centre d'educació especialitzada (Institució Balmes)
- Unitat Médicoeducativa(Institució Balmes)
- Projecte GR d'orientació formativa +16 (Fundació Marianao)
- Projecte d'acompanyament a les proves d'accés (Fundació Marianao)
- Projectes d'universitats (Campus UNED 365)
- Escola per a persones adultes
- Associacions de Mares i Pares d'Alumnes dels centres educatius
- Centre de Normalització Lingüística
- Projecte Apropa't a la informàtica (ACTIC)
- Servei d'informació de formació permanent
- Projecte de diversificació curricular. (Ajuntament de Sant Boi)
- Centres d'educació infantil i primària.
- Centres d'educació secundària
- Escoles bressol.
3 ÀMBIT SOCIAL I COMUNITARI
Amb relació a les famílies i els infants
- Increment del nombre de famílies amb menors amb dificultats que necessiten ajuda dels
serveis socials i es troben en situació vulnerable
- Increment del nombre de llars amb escassos ingressos a causa de les situacions d'atur.
- Les noves situacions de pobresa reclamen respostes integrals.
- Manquen espais d'oci entre setmana i el cap de setmana per a infants i famílies.
- Existeixen taxes d'atur elevades entre el públic adult.
Amb relació als joves
- Manquen espais d'oci juvenil més enllà de les nits del cap de setmana.
- Existeix un nombre elevat de joves als espais públics del barri sense possibilitat
d'estudiar ni treballar.
- No hi ha un agent de carrer amb capacitat de mediació amb el públic juvenil.
- Existeixen experiències referents en l'àmbit de la participació i l'oci amb joves.
- Existeixen taxes d'atur elevades entre el públic juvenil.
Amb relació a la ciutadania i les relacions ciutadanes:
- Hi ha poca cultura de participació entre la ciutadania.
- El territori és ric en teixit associatiu.
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-

Hi ha escassos conflictes de convivència provocats per la diversitat cultural existent en el
territori.
La falta d'ocupació ha provocat que incrementin les situacions de pobresa al territori.
A la ciutat s'han produït 400 desnonaments al llarg de l'any 2014.

ES PROPOSA (REPTES)
-

Trencar les dinàmiques d'inactivitat juvenil generant espais de referència i
vincle amb la comunitat.
Generar iniciatives al barri d'accés lliure a l'oci destinades a la infància, la
joventut i les famílies.
Estimular la participació activa de la ciutadania a la vida comunitària del barri.
Promoure la relació dels diversos recursos socials i assistencials de l'entorn per
oferir respostes innovadores a les famílies en situació de risc d'exclusió
social.

COMPTEM AMB (RECURSOS)
Plans i plataformes ciutadanes:
- Pla local d’inclusió i cohesió social municipal
- Pla de desenvolupament comunitari de Marianao
- Consell de Barri de Marianao
- Plataforma afectats per la hipoteca
- Plataforma d'aturats
Centres cívics:
- Casal del Barri L'Olivera
- Casal de Barri Marianao
- Fundació Marianao
Recursos socials i/o de promoció de les persones:
- Col·lectiu SUMA.
- Projecte ÒMNIA (Fundació Marianao)
- Projecte ESFERA Jove, promoció de la participació social (F. Marianao)
- PIES, programa de participació social als instituts de secundaria (Pla de Barri/F.
Marianao)
- Servei de mediació comunitària. (Casal de barri L'Olivera)
- Projecte David (Fundació Marianao)
- UBASP, Unitat Bàsica d'Assistència Social i Primària.
- Esglésies que impulsen projectes socials.
- Associació Aramis
- Servei d'acompanyament i orientació a les famílies. (F.Marianao)
- Servei jurídic comunitari.(F.Marianao)
- Associació DID
- Col·lectiu Espavila.
- Frikigames.
- Associació juvenil Malabandboi.
- Col·lectiu l'Alternativa.
- Associació de Dones de Sant Boi.
- Col·lectiu Activa't.
- Col·lectiu CjV
- Cases culturals.
- Banc del temps.
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Recursos de lleure, cultura i esport
- Ludoteca Infantil l’Olivera
- Juguem amb els nostres fills i filles (Semilla de Trigo)
- Esplai Arrels (cap de setmana)
- Projecte d'oci nocturn juvenil 'VPK'.
- Casals municipals d'estiu.
- Casal Infantil de Marianao (Centre Obert infants F. Marianao)
- Casal de Joves de Marianao (Centre Obert adolescents F. Marianao)
- Associació espai Lúdic.
- Casal Cultural Cubà
- Poliesportius municipals i privats.
- Futbol Club Marianao i Poblet.
- Futbol Club Santboià
Annex 2: Composició, funcions i estructura dels espais tècnics de Marianao
(1) NOM DELS ESPAIS
Grup d'Acció Comunitària Comunitat Saludable
Grup d'Acció Comunitària Comunitat Educadora
Grup d'Acció Comunitària Comunitat i Convivència
(2) FINALITAT
Al voltant dels GAC s’articulen els diferents espais de relació i treball conjunt entre
diversos recursos tècnics i professionals implicats en el procés comunitari intercultural
impulsat a Marianao per la millora de la Convivència i la Cohesió Social.
La seva finalitat principal és la d’aportar els elements tècnics-científics per al
desenvolupament eficaç i eficient dels programes socials requerits per donar resposta als
diferents àmbits temàtics identificats –i consensuats- com a prioritaris en la Programació
Comunitària Intercultural, estructurada i a articular al sí dels GAC mitjançant un triple
exercici continu de:
(a) organitzar, potenciar, estimular allò existent al territori, tot establint noves i millors
accions sinèrgiques i de treball conjunt;
(b) crear, motivar, innovar en el camp d’allò que encara no existeix i s’identifica necessari
i imprescindible impulsar de nou per al bon desenvolupament de la intervenció social;
(c) i finalment, articular y motivar la participació ciutadana diversa culturalment en cada
acció i/o programa impulsat.
(3) COMPOSICIÓ
Existeixen tres Grups d'Acció Comunitària, cadascun dels quals s'articula entorn a un
dels tres àmbits temàtics identificats com a prioritaris en el si de la Programació
Comunitària Intercultural: la salut, l'educació i la convivència.
Els GAC són espais multidisciplinaris oberts a la participació de tècnics municipals,
entitats privades i ciutadania organitzada, que operen -directa o indirectament- en
aquests tres àmbits, donant com a resultat una macro organització, estructurada en
espais plenaris globals i espais temàtics sectorials, participats per diversos recursos
tècnics i professionals, amb diferents velocitats d’avenç i aprofundiment del procés
comunitari i la intervenció social. Es contempla també el treball en comissions per al
desenvolupament de propostes identificades a la Programació Comunitària. Aquestes
comissions poden estar formades per recursos de diferents GAC i tindran la funció de
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desenvolupar noves propostes d'intervenció identificades com a prioritàries a la
Programació comunitària que responen a necessitats no cobertes al territori.
Les següents taules detallen els recursos tècnics i professionals participants dels
diferents Grups d'Acció Comunitària, a febrer de 2016:
GRUP D'ACCIÓ COMUNITÀRIA "COMUNITAT SALUDABLE"
Departament de Salut Comunitària, Serveis
AJUNTAMENT
Socials.
La Semilla de Trigo, Gasol Foundation, Església
Evangèlica, Fundació Marianao (Projecte
Ariadne, Projecte VPK, Servei d’Orientació i
RECURSOS PRIVATS
Atenció a Famílies, Programa d’Infància i
Adolescència, Programa de Salut, Àrea
d’Inclusió)
Escola Marianao, CDIAP, Complex Assistencial
Benito Menni, Parc Sanitari Sant Joan de Déu,
RECURSOS PÚBLICS
Casal de la Gent Gran de Sant Boi, CAP
Montclar.
Plataforma TDAH, Associació Viure l’Ictus,
Associació Equilibri, Associació Tots Som
CIUTADANIA ORGANITZADA
Santboians, Associació Aramis.
GRUP D'ACCIÓ COMUNITÀRIA "COMUNITAT I CONVIVÈNCIA"
Departament de Participació Ciutadana , Pla de
Desenvolupament Comunitari de Marianao,
AJUNTAMENT
Serveis Socials, Programa de Convivència,
Departament de Joventut.
Fundació Balmes, Fundació Marianao, Projecte
Esfera Jove, Incorpora ‘La Caixa’, Centre Obert
RECURSOS PRIVATS
Fundació Marianao, Complex Assistencial
Benito Menni
CEIP Benviure, Escola Antoni Gaudí, Institut
Marianao, Consorci per la normalització
RECURSOS PÚBLICS
lingüística.
Associació Circula Cultura, Associació Aramis,
Associació DID, Associació Espai Lúdic,
CIUTADANIA ORGANITZADA
Plataforma TDAH.
GRUP D'ACCIÓ COMUNITÀRIA "COMUNITAT EDUCADORA"
Departament
d’Educació,
Serveis
Socials,
AJUNTAMENT
Departament de Joventut
GRUP D'ACCIÓ COMUNITÀRIA "COMUNITAT I CONVIVÈNCIA"
Fundació Llor, Centre Obert Don Bosco,
Fundació Marianao (Programa de Suport a
l’Escolarització, Programa de Formació Juvenil,
RECURSOS PRIVATS
Projecte Èxit, Centre Obert Infantil i Juvenil,
Beques solidaries, Espai Familiar el Caliu,
Programa Proinfància de ‘la Caixa’.
Escola Bressol La Mercè, Escola Vicente Ferrer,
Escola Marianao, Institut Marianao, Policia
RECURSOS PÚBLICS
Local, Mossos d’Esquadra, Consorci per la
normalització lingüística.
AMPA Antoni Gaudí, Plataforma TDAH,
CIUTADANIA ORGANITZADA
Associació Aramis
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(4) FUNCIONAMENT I PERIODICITAT
Els grups d'acció comunitària són dinamitzats per l’Equip Comunitari (veure Annex 3,
composició i funcions de l’Equip Comunitari) qui també fa les convocatòries, dinamitza i
recull l’acta de les sessions. La presa de decisions de l’espai és per consens. La
periodicitat de treball de cada grup és bimensual (5 convocatòries l'any). Existeix un
espai global de treball plenari un cop l'any per la interconnexió dels avenços dels
diferents espais de treball sectorial, la integració de tot plegat en la Programació
Comunitària i el traspàs d’informació. Tot i així, en funció de la fase en la que es troba el
procés comunitari, aquesta periodicitat pot variar.
Seguidament de forma sintètica es descriuen i determinen les funcions principals dels
espais plenaris, així com, dels grups de treball i comissions sectorials:
ESPAI PLENARI
Tipologia de l’espai
Periodicitat trobades
Funcions principals

Tècnic
Anual
(a) traspàs d’informació i intercanvi entre grups de treball o
comissions, (b) verificació de l’estratègia i acció global dels
GAC, (c) espai per la reflexió, consens i diàleg cooperatiu, (d)
espai de formació, capacitació i millora permanent...
Tots els recursos tècnics i professionals participants dels
Participants
diferents Grups d'Acció Comunitària.
GRUPS D'ACCIÓ COMUNITÀRIA
Tècnic
Tipologia de l’espai
Periodicitat trobades Quadrimestral
(a) Analitzar el diagnòstic comunitari i revisar la implementació
Funcions principals
de la Programació (b) traspàs d’informació i intercanvi entre
grups de treball o comissions
Recursos, entitats i serveis de la ciutat (públics i privats) que
Participants
treballin directa o indirectament en l’àmbit temàtic en qüestió.
COMISSIONS DE TREBALL
Tècnic
Tipologia de l’espai
Periodicitat trobades Segons comissió

COMISSIONS DE TREBALL
(a) desenvolupar la intervenció social per donar resposta a la
Funcions principals
programació comunitària en l’àmbit sectorial en qüestió (b)
establir els objectius d’acció del grup a curt, mig, llarg termini;
(c) organitzar i distribuir la feina derivada de la implementació i
desenvolupament de cada objectiu; (d) dinamitzar i articular la
participació activa de la ciutadania en la intervenció social; i
(e) auto-avaluar i diagnosticar l’eficàcia i l’eficiència de la feina
programada i executada.
Recursos, entitats i serveis de la ciutat (públics i privats) que
Participants
treballin directa o indirectament en l’àmbit temàtic de la
comissió.
Annex 3: Programació Comunitària de Marianao
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural ‘Marianao TéCor’
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Primera versió, març de 2016
ÍNDEX
A. Preàmbul
B. Procés de disseny de la Programació Comunitària
C. Estructura de la Programació Comunitària
D. Programació Comunitària de Marianao
1. Comunitat Saludable
2. Comunitat i Convivència
3. Comunitat Educadora
E. Desplegament de la Programació Comunitària
Annexos






Annex 1: Diagnòstic Compartit
Annex 2: Protagonistes dels espais GAC
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Annex 5: Composició, funcions i estructura dels espais tècnics de Marianao

A. PREÀMBUL
El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural ‘MarianaoTéCor’ presenta a través
d’aquest document la primera versió de la Programació Comunitària, un dels elements
clau del procés comunitari que s’està desenvolupant al territori de Marianao. Un producte
fruit de la feina compartida entre els diversos protagonistes que hi conviuen i que identifica,
tant propostes de reorganització dels recursos i dels plantejaments d’intervenció existents
com accions innovadores que donin resposta a necessitats que actualment no en tenen.
Aquest document pren com a punt de partida el gran potencial de recursos, projectes,
accions i relacions ja existents al territori. És un element de suma i millora construït sobre
els fonaments d’un model d’intervenció que fa anys que és present a Marianao i que tan
bons resultats ha generat a favor del benestar i la cohesió territorial.
És, per tant, un document que parteix d’una profunda anàlisi de la realitat en el qual han
participat la majoria dels actors presents a Marianao: les administracions públiques, els
recursos del territori i la mateixa ciutadania. Una anàlisi rigorosa i documentada en la
Monografia Comunitària de Marianao presentada el març de 2015 i sintetitzada en el
Diagnòstic Compartit. Una anàlisi que, finalment, ens ha ofert una visió única i compartida
dels principals reptes que el nostre territori ha d’afrontar des del present per tal de construir
una societat més justa, cohesionada i que aposti per la convivència intercultural com a
model de referència.
Es tracta, per tant, d’una proposta innovadora que vol ajudar a articular millor i més
eficientment el territori perquè sigui capaç d’oferir respostes més sinèrgiques, més
coherents amb les necessitats existents, més eficients, més sostenibles i més compartides
entre tots els protagonistes que convivim a Marianao.
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Cal assenyalar però, que des de la socialització del primer Diagnòstic Compartit el primer
trimestre de 2015 s’han produït avenços significatius tant en la generació de nous espais i
models de relació entre els protagonistes del territori com en l’impuls de propostes
significatives, especialment en el camp de l’educació i la salut, que evidencien el potencial
del procés i la concreció en resultats i impactes d’elevada transcendència per a la millora de
les condicions de vida dels veïns i veïnes del barri.
El document que presentem, per tant, recull no només la proposta de futur immediat per a
l’abordatge dels principals reptes de la nostra comunitat, sinó també el relat dels fruits que ja
s’estan obtenint des del naixement del procés comunitari.
Volem aprofitar aquestes línies per reconèixer i agrair també la implicació i el compromís de
tanta gent petita, jove i gran de Marianao que està fent possible l’avenç del procés
MarianaoTéCor. Aquest document és de tots vosaltres i per a tots vosaltres.
Equip Comunitari de Marianao
B. PROCÉS DE DISSENY DE LA PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA
De la Monografia al Diagnòstic Compartit
La Monografia Comunitària de Marianao, que recull el conjunt de dades objectives i
subjectives sobre el territori que en configuren el diagnòstic, s’articula a través de fins a set
àmbits d’anàlisi: educació, salut, convivència, habitatge, oci, cultura i medi ambient.
Aquest conjunt d’informació ha esdevingut el punt de partida de context sobre el qual s’ha
fonamentat la construcció d’aquesta primera proposta de Programació Comunitària. Cal
però observar que de la Monografia s’ha generat un document anomenat Diagnòstic
Compartit que sintetitza la gran quantitat d’informació recollida i que conclou amb la
identificació dels principals reptes compartits per la comunitat, que han esdevingut l’element
de referència per al disseny de la Programació Comunitària. (vegeu annex 1, Diagnòstic
Compartit de Marianao) Per arribar fins a aquests reptes s’han tingut en compte una sèrie
de criteris que cal detallar per tal d’entendre la lògica no només d’aquell procés de síntesi,
sinó també de la construcció de la Programació Comunitària.
Són els següents:
 Elements que tinguin un impacte directe sobre el benestar i la cohesió social i el foment
de la convivència al territori.
o Aquest criteri ha situat el focus en tres àmbits prioritaris: educació, salut i
convivència. Aquests àmbits han articulat el procés des del març de 2015 fins a
l’actualitat i, per tant, són els tres eixos principals tant del Diagnòstic Compartit com
de la Programació Comunitària.
 Elements que puguin ser abordats des del treball comunitari:
o És a dir, amb el treball conjunt entre els tres protagonistes: administracions públiques,
recursos tècnics i ciutadania (organitzada i no organitzada).
 Elements en els quals es dibuixi una coherència clara entre les dades subjectives
(opinions, apreciacions dels protagonistes del territori) i les dades objectives de context.
Articulació del territori per al disseny de la Programació:
“Grups d’Acció Comunitària”.
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Amb el Diagnòstic Compartit socialitzat, s’han generat tres espais tècnics de relació
anomenats Grups d’Acció Comunitària (GAC):
 GAC de Comunitat Saludable.
 GAC de Comunitat i Convivència.
 GAC de Comunitat Educadora.
La finalitat principal ha estat aportar els elements tecnicocientífics per al desenvolupament
eficaç i eficient dels programes socials requerits per donar resposta als diferents àmbits
temàtics identificats –i consensuats- com a prioritaris en el Diagnòstic Compartit, de manera
que s’ha configurat aquesta primera proposta de Programació Comunitària, mitjançant un
triple exercici continu de:
 organitzar, potenciar, estimular allò existent al territori, tot establint noves i millors accions
sinèrgiques i de treball conjunt.
 crear, motivar, innovar en el camp d’allò que encara no existeix i s’identifica necessari i
imprescindible impulsar de nou per al bon desenvolupament de la intervenció social.
 i finalment, articular i motivar la participació ciutadana diversa culturalment en cada acció
i/o programa impulsat.
Els grups es componen de professionals dels serveis de l’Administració local, de recursos
tècnics del territori i d’entitats i associacions. Cada un d’aquests protagonistes ha escollit
lliurement a quin dels tres espais volia participar, a través d’una orientació de l’equip
comunitari que ha vetllat per l’acompliment d’un criteri fonamental: garantir la transversalitat
en el si de cada espai, de manera que es generi una visió àmplia i comunitària de cada
àmbit i no hi participin només els recursos específics. És des d’aquesta lògica que s’ha
utilitzat la paraula Comunitat per descriure’ls (Comunitat Saludable, Comunitat Educadora,
Comunitat i Convivència), tot entenent que, independentment de la naturalesa del nostre
recurs, entitat o servei públic, tots contribuïm a cada un i la visió complementària és
fonamental per a un abordatge realment comunitari i integral.
(Vegeu annex 2: Protagonistes dels espais GAC)
Elaborant la primera versió de la Programació Comunitària de Marianao
Els tres grups s’han reunit seguint una dinàmica bimestral (cada dos mesos) i , prenent com
a punt de referència el Diagnòstic Compartit, han identificat:
1. Primer, a través de quines grans àrees d’intervenció amb objectius associats es
poden abordar. Àrees capaces d’ordenar i prioritzar les diverses propostes, que alhora
tenen diferents nivells d’aplicació, que apareixen en aquesta anàlisi en el si dels GAC.
2. Segon, com es vincula allò existent al territori amb aquestes àrees detectades i per
tant, què s’està fent ja que hi impacta directament. Per a aquest procés s’ha generat una
ampliació de la guia de recursos afegint la relació que té cadascun té amb les àrees
d’intervenció identificades.
3. I tercer, la priorització de les àrees d’intervenció, amb criteris similars als assenyalats
anteriorment (què és més important i per tant, urgent, què podem fer des del treball
compartit).
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Durant aquest procés i fruit de les sinergies establertes entre els diversos recursos
connectats a partir de la seva vinculació al GAC, han anat naixent diverses propostes
concretes i operatives que s’han inclòs a la Programació Comunitària, l’estructura de la qual
s’explica a continuació. (Vegeu annex 3: Avenços del procés comunitari)
C. ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA
El procés d’anàlisi i elaboració de la Programació Comunitària Intercultural ha generat un
document amb una estructura capaç de facilitar-ne la comprensió i ordenar alhora la gran
quantitat de contingut orientat a organitzar i millorar el nostre territori.
Una estructura que fonamentalment es basa en quatre grans nivells de concreció que
caminen des d’allò estratègic a allò concret i operatiu:
Primer nivell: Àmbits
 Identifiquen els tres grans àmbits prioritaris del projecte: educació, salut i convivència,
tot entenent que, prenent-los com a referència, es garanteix un model d’intervenció social
que promou de manera més eficient la igualtat d’oportunitats, el benestar i la cohesió
social. A través d’aquests tres eixos s’articula el tronc central del procés comunitari: han
sigut la referència per al disseny, primer, del Diagnòstic Compartit i per a l’articulació,
després, dels espais tècnics de relació.
Segon nivell: Àrees d'intervenció
 Esdevenen grans compartiments capaços d’ordenar la gran diversitat de propostes
generades durant el procés i que esdevindran l’aplicació pràctica d’aquest en el territori.
Cada un dels tres àmbits desplega diverses àrees d’intervenció. Les àrees han estat
prioritzades per tal d’adequar les expectatives de la intervenció a la realitat del tempo
que el procés comunitari pot garantir. Per tant, durant el primer any d’implementació de
la programació comunitària, cada àmbit s’enfocarà en un mínim de 2 àrees i un màxim
de 3.
Tercer nivell: Objectius d'àrea
 Cada una de les àrees disposa d’uns objectius específics que serveixen per guiar la
intervenció i identificar allò que volem millorar. Aquests objectius s’acompanyaran
d’indicadors que han de permetre avaluar els avenços de la programació comunitària i
que es dissenyaran en el si de les comissions de treball generades fruit del
desplegament de la Programació Comunitària.
Quart nivell: Propostes
 Són la unitat més reduïda de la programació i suposen la concreció al territori del seu
plantejament estratègic. Partint de la lògica expressada en el preàmbul, les propostes
tenen dues naturaleses.
o Organització: No suposen la creació d’una nova activitat al territori sinó que pretenen
millorar com s’organitza allò existent. Per tant, partint dels recursos i serveis que ja
tenim, oferim la projecció d’una millor organització per guanyar eficiència, evitar
duplicitats, millorar relacions i coneixement entre recursos, etc. Les propostes de
l’àmbit d’Organització s’articulen en dos calaixos:
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 Repensar: Accions, serveis, espais de relació, protocols, etc. que revisats i
replantejats poden contribuir de manera més eficient a assolir els objectius
plantejats.
 Ampliar: Reconèixer bones pràctiques al territori que són insuficients en relació
amb la demanda existent i necessiten ser ampliades per tal de cobrir-la.
o Desenvolupament: Suposa la generació de propostes innovadores de caràcter
comunitari que responen a necessitats evidenciades que ningú està abordant al
territori. En aquest cas, trobem un únic calaix anomenat Generar.
D. PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA DE MARIANAO
VISIÓ GENERAL:
Àrees d’intervenció identificades segons àmbit
En primer lloc, es presenten les àrees d’intervenció identificades en els diversos Grups
d’Acció Comunitària. Aquestes àrees seran els eixos a partir dels quals es desplegarà la
Programació Comunitària al territori.
1.ÀMBIT DE COMUNITAT SALUDABLE
ÀREES D’INTERVENCIÓ IDENTIFICADES
1.1 SUPORT PSICOSOCIAL EN SITUACIONS DE VULNERABILITAT PERSONAL I
FAMILIAR
Ampliar els espais de suport psicosocial existents, facilitar eines personals i reforçar els
recursos que permetin millorar la capacitat de les famílies d´ anticipar-se, fer front i
recuperar-se de situacions de risc o gran dificultat.
1.2 DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE SITUACIONS DE RISC PER A LA SALUT
Dissenyar, reforçar i/o activar els mecanismes de detecció i prevenció eficients sobre
els determinants de salut del nostre territori des d'una perspectiva intersectorial i
comunitària.
1.3 SUPORT PSICOSOCIAL EN LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA
Capacitar les famílies en la cura, criança i desenvolupament dels seus infants des del
respecte a les diferències, l'apoderament, les responsabilitats compartides i la
coeducació.
1.4 OCI INCLUSIU SALUDABLE
Generar espais d'oci tenint en compte la diversitat ciutadana des d'una perspectiva
saludable, intergeneracional i participativa.
1.5 EDUCACIÓ PER LA SALUT
Establir una programació gratuïta, accessible i adient a les diferents diversitats del
territori.

33

Àrea de Presidència
Secretaria General

1.6 PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA
Incentivar l'exercici físic facilitant-hi l'accés, millorant el ventall de possibilitats i oferint
informació adequada a les necessitats particulars dels ciutadans
2. ÀMBIT DE COMUNITAT I CONVIVÈNCIA
ÀREES D’INTERVENCIÓ IDENTIFICADES
2.1 PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I EL COMPROMÍS CÍVIC
Articular els mecanismes que promoguin el compromís cívic de la ciutadania i facilitin
que aquesta participi activament en la millora del seu entorn més proper, oferint noves
formes d’intervenir a la comunitat i promovent la inclusió d’aquells ciutadans i
ciutadanes amb dificultats psíquiques, físiques i socials.
2.2 SENSIBILITZACIÓ ENVERS LA DIVERSITAT
Generar espais i accions de sensibilització envers la diversitat existent al territori amb
l’objectiu de fomentar la cohesió social i la convivència.
2.3 PARTICIPACIÓ DELS CENTES EDUCATIUS A L’ENTORN MÉS PROPER
Fomentar el treball compartit entre els centres educatius i la xarxa comunitària del
territori incloent la perspectiva de la participació dels alumnes dels centres educatius al
mateix centre i a l’entorn, amb la qual cosa s’afavoreix el procés educatiu d’infants i
joves.
2.4 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL A L’ESPAI PÚBLIC
Promoure mecanismes que garanteixin una millor convivència i cohesió als espais
públics de Marianao entre els diversos col·lectius existents.
3. ÀMBIT DE COMUNITAT EDUCADORA
ÀREES D’INTERVENCIÓ IDENTIFICADES
3.1 RELACIÓ ENTRE ELS CENTRES EDUCATIUS I LA COMUNITAT
Millorar les relacions existents i crear-ne de noves entre els centres educatius i la
comunitat en general, amb la finalitat de repercutir directament en la millora de l'èxit
escolar dels infants i adolescents i fer visible que aquest és un compromís de tots els
agents que hi treballen.
3.2 PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES ALS CENTRES EDUCATIUS
Facilitar la participació de les famílies als centres educatius amb l'objectiu de millorar
l'èxit escolar dels seus fills i filles.
3.3 REFORÇ DELS MECANISMES DEL SISTEMA EDUCATIU
Generar més eficiència en els mecanismes que el sistema educatiu desplega en pro de
l’èxit educatiu dels infants i joves.
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3.4 FORMACIÓ I CAPACITACIÓ DE LES FAMÍLIES
Proporcionar una oferta formativa integral i global (educativa, relacional, d’oci, social...)
destinada a les famílies que permeti poder accedir a les eines i recursos necessaris per
poder gestionar de manera efectiva les situacions familiars del dia a dia.
3.5 FORMACIÓ I CAPACITACIÓ DELS PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ
Ampliar els coneixements dels professionals dels centres educatius amb l’objectiu de
poder oferir una major qualitat en l’educació dels infants i adolescents i garantir la
detecció precoç de necessitats educatives, emocionals, socials, etc. d’aquells infants
que ho requereixin.
3.6 PROCESSOS FORMATIUS I ITINERARIS ADEQUATS A TOTS ELS JOVES
Ampliar i reforçar l’oferta formativa adreçada als joves amb l’objectiu de poder oferir
itineraris que s’adeqüin a les seves necessitats, amb perspectiva laboral.
ÀREES PRIORITZADES
PRIMERA FASE DE DESPLEGAMENT
Àrees d’intervenció prioritzades, objectius i propostes
A continuació es detallen fins a l’últim nivell de concreció les àrees prioritzades a cada
àmbit, tot identificant objectius específics i aportant un primer conjunt de propostes
d’organització i desenvolupament. En els GAC s'ha considerat concretar en unes àrees
determinades per assegurar un desplegament sostenible i coherent amb el ritme del qual el
procés comunitari disposa.

Vegem primer quines son les àrees prioritzades segons àmbits
Comunitat Saludable
Comunitat i Convivència

Suport
psicosocial en
situacions de
vulnerabilitat
personal i
familiar

Promoció de la
participació
ciutadana i el
compromís
cívic

Detecció i
prevenció de
situacions de
risc per a la
salut

Comunitat

Educadora

Relació entre
els centres
educatius i la
comunitat

Participació de
les famílies als
centres
educatius
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1. ÀMBIT DE COMUNITAT SALUDABLE
1.1 SUPORT PSICOSOCIAL EN SITUACIONS DE VULNERABILITAT PERSONAL I
FAMILIAR
1.2 DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE SITUACIONS DE RISC PER A LA SALUT
1.

ÀMBIT DE COMUNITAT SALUDABLE

1.1 SUPORT PSICOSOCIAL EN SITUACIONS DE VULNERABILITAT PERSONAL I
FAMILIAR
Justificació de la priorització
Els darrers anys, producte de l’impacte de la crisi econòmica, moltes famílies del territori han
patit situacions de dificultat que en alguns casos s’han traduït en situacions de pobresa
severa. Aquesta realitat sovint genera situacions de desequilibri emocional i psicològic sobre
els membres del nucli familiar; situacions que alhora afecten altres àmbits de la vida. S’ha
identificat la necessitat d’abordar aquesta problemàtica amb perspectiva comunitària i situarla com a prioritària. Al barri de Marianao diferents recursos promouen accions de suport
social i psicològic per a famílies en situació de vulnerabilitat derivades de factors de risc
concrets (malalties, addiccions, discapacitats, situacions d'atur, manca de formació, etc.) Els
seus esforços estan destinats a l'atenció directa de les persones afectades amb l´objectiu de
millorar la seva qualitat de vida. Però els recursos humans són limitats i no sempre poden
ampliar aquesta atenció a tota la família, donar resposta a tota la demanda o arribar a tota la
població afectada.

Per altra banda, s’ha detectat que les situacions més desateses tenen a veure amb la baixa
capacitat adquisitiva, la soledat, necessitats bàsiques no cobertes, espais de relació
saludables, oci i habitatge. Alhora, es fa palès que les persones que no disposen d’un suport
social i/o familiar transiten més fàcilment cap a situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social.
Definició
Ampliar els espais de suport psicosocial existents, facilitar eines personals i reforçar els
recursos que permetin millorar la capacitat de les famílies d´anticipar-se, fer front i
recuperar-se de situacions de risc o gran dificultat.
Objectius d'àrea
1.1.1 Augmentar els espais d'atenció psicosocial especialitzats per a col·lectius amb
factors de risc.
1.1.2 Apoderar les famílies en situacions de vulnerabilitat.
1.1.3 Facilitar espais de relació informals mitjançant espais d'oci significatiu.
1.1.4 Garantir l'accés, de forma positiva, als recursos necessaris per millorar situacions
de vulnerabilitat familiar
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Propostes
BIT D
ORGANITZACIÓ
REPENSAR

AMPLIAR

 Protocols d´acollida i cura de les persones
ateses:
pautes
i
competències
necessàries per atendre les persones que
es troben en situacions de dificultat des
de qualsevol dels recursos.

 Promoció de temps d’oci per a familiars
cuidadors i persones dependents.

 Punts d´atenció a les dones als barris o
districtes:
es
creu
convenient
descentralitzar l´atenció de Can Jordana
per facilitar-hi l´accés i perquè sigui un
servei de més proximitat per a les dones.

 Espais d´atenció especialitzada per a
col·lectius amb necessitats concretes
(gent gran, addiccions, etc.).

 Accessibilitat als recursos: replantejar els
mecanismes de difusió i accés per
afavorir el coneixement dels recursos
entre els ciutadans.

 Espais de suport a les víctimes de
violència de gènere i violència domèstica.

 Oferta de tallers de promoció del benestar
personal: es valora la necessitat d´una
oferta gratuïta i adient a les necessitats
reals dels ciutadans.

 Grups d´Ajuda
psicològic.

Mútua

amb

suport

ORGANITZACIÓ
REPENSAR

AMPLIAR

 Coneixement dels recursos per part dels
professionals:
és
convenient
que
professionals
de
diferents
àmbits
coneguin en detall els recursos del territori
per
afavorir
les
derivacions
i
coordinacions.

 Formació per a parelles.

 Coordinació interprofessional:
mecanismes de comunicació efectius entre
professionals de diferents sectors que
tracten una mateixa persona.

 Serveis d´assessorament per a pares i
mares separats.

 Tallers de creixement personal.
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Propostes
DESENVOLUPAMENT
Generar
 Activitats d´apoderament i entrenament d´habilitats socials accessibles.
 Figura del tutor de famílies.
 Formació al voluntariat amb l´objectiu de poder donar suport a les situacions de
vulnerabilitat.
 Grups d´assessorament pediàtric estables en el temps.
 Programes respir per a familiars cuidadors en general.
1.

ÀMBIT DE COMUNITAT SALUDABLE

1.2 DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE SITUACIONS DE RISC PER A LA SALUT
Justificació de la priorització
Es prioritza aquesta àrea d´intervenció tenint en compte, d´una banda, que s´està treballant
molt des de la intervenció pal·liativa en l’àmbit de salut però amb poc pes sobre elements de
detecció i prevenció. Alhora, a partir d’aquí s’incideix efectivament sobre altres àrees
d´intervenció identificades en l’àmbit de salut com són l’educació per la salut, la promoció de
l’activitat física o el suport psicosocial a les famílies amb infants.
Al territori trobem serveis i associacions dirigits a col·lectius que comparteixen una mateixa
situació (malalties, trastorns de salut mental, etc.) i programes específics per treballar
l´alimentació i l´exercici físic especialment amb infants i joves però els recursos destinats a
la prevenció són molt reduïts. Es detecta que manquen recursos relacionats amb el
benestar general del ciutadà aparentment sa encaminats a detectar i prevenir situacions que
poden deteriorar la seva salut. Cal doncs treballar per promoure el benestar emocional,
l’autoconeixement i el creixement personal com a mecanismes de prevenció, especialment
entre els adults. Entre la població més jove es detecta la necessitat d´incidir en la prevenció
d´una forma més continuada, especialment respecte a drogues, salut sexual, addiccions
tecnològiques i relacions de gènere.
Definició
Dissenyar, reforçar i/o activar els mecanismes de detecció i prevenció eficients sobre els
determinants de salut del nostre territori des d'una perspectiva intersectorial i comunitària.
Objectius d'àrea
1.1.1. Millorar els canals de comunicació i coordinació entre professionals de diferents
recursos per facilitar l'abordatge integral de la salut i augmentar les possibilitats
d'una atenció precoç.
1.1.2. Promoure estils de vida saludables a través d'accions comunitàries.
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1.1.3. Formar agents de salut i capacitar els professionals del territori en conjunt a
adquirir la perspectiva de la salut en la seva intervenció.
1.1.4. Facilitar l'accés universal a l'esport
Propostes
ORGANITZACIÓ
REPENSAR

AMPLIAR

 Fer més accessibles les rutes de l’entorn
urbà, periurbà i rural, tot adaptant-les a
les diferents necessitats de mobilitat de la
ciutadania.

 Treball en xarxa: a part d´entre els
recursos de salut es valora adient
incorporar tots els recursos educatius i
d´atenció al ciutadà tenint en compte el
paper que juguen en la detecció i
prevenció.

 Protocols d´atenció precoç: canals
d´actuació generalitzats i coordinats entre
els diferents recursos per a aquells casos
incipients o potencialment vulnerables.

 Treball de prevenció amb infants i famílies
a les escoles: tallers conjunts de pares i
fills en matèria de prevenció, fer
conscients pares i fills del propi rol que
tenen en la cura de la salut i el benestar
general.

 Coneixement i difusió dels recursos
existents: canals de comunicació a l´abast
de tothom, difusió dels recursos amb
informació rellevant detallada per no
generar confusions o entorpir els circuits
d´atenció al ciutadà.

 Col·laboracions entre centres esportius,
clubs i entitats per afavorir l´accés a
l’esport, la motivació per l´exercici físic i
les relacions saludables.

 Formació als agents del territori per
detectar problemàtiques de salut mental.
DESENVOLUPAMENT
Generar
 Programa comunitari de prevenció de la salut mitjançant la promoció d’hàbits saludables,
que inclogui elements com l’aportació d’informació sobre cuina d´aprofitament, consells
adaptats a les circumstàncies de cada família, estratègies per aprofitar al màxim els
recursos disponibles, etc.
 Crear la figura d´agent de salut comunitària (per exemple, experiència APS als centres
educatius perquè els joves puguin convertir-se en agents de salut.)
 Accions de prevenció a les escoles obertes a la comunitat.
 Taula de salut comunitària.
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DESENVOLUPAMENT
Generar
 Espais de relació com a prevenció a través de l´art (teatre, música...) o d´espais per
compartir ajuda.
 Obrir equipaments (públics o privats) per fer formació en prevenció gestionats per
diferents agents de la ciutat.
 Obrir els patis de les escoles
 Dinamització de les pistes esportives públiques
2. ÀMBIT DE COMUNITAT I CONVIVÈNCIA
2.1.PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I EL COMPROMÍS CÍVIC
2.2.SENSIBILITZACIÓ ENVERS LA DIVERSITAT
2.ÀMBIT DE COMUNITAT I CONVIVÈNCIA
2.1. PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I EL COMPROMÍS CÍVIC
Justificació de la priorització
Marianao ha sigut un barri amb capacitat de mobilització ciutadana en moments molt
importants de la seva història. L’assentament de l’estat del benestar i el funcionament del
sistema democràtic dels últims anys ens han abocat a la configuració d’una ciutadania poc
sensibilitzada per liderar processos de transformació i millora del seu entorn perquè s’entén
que aquesta competència és exclusiva de l’administració. Cal per tant estimular els
condicionants per revertir aquesta situació, fent evident que la sensibilització i la generació
de competències participatives són una palanca inicial fonamental per incidir eficientment en
el compromís cívic dels nostres veïns i veïnes. En aquest sentit, Marianao és bressol
d’experiències significatives en l’àmbit de la participació juvenil, tant en l’entorn formal com
en el no formal. Aquest fet pot facilitar la transferibilitat d’aquestes pràctiques a la resta de
col·lectius del territori.
Definició
Articular els mecanismes que promoguin el compromís cívic de la ciutadania i facilitin que
aquesta participi activament en la millora del seu entorn més proper, oferint noves formes
d’intervenir a la comunitat i promovent la inclusió d’aquells ciutadans i ciutadanes amb
+dificultats psíquiques, físiques i socials.
Objectius d'àrea
2.1.1

Fer visibles i apropar els mecanismes existents que permeten articular la
participació ciutadana

2.1.2

Reforçar i amplificar les bones pràctiques en participació juvenil existents al territori.
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2.1.3

Generar noves propostes que estimulin la participació de la ciutadania en les
polítiques públiques de la seva ciutat
Propostes
ORGANITZACIÓ
REPENSAR

AMPLIAR

 Fomentar la participació de més agents de
la comunitat al Consell de Barri.

 Reactivar el treball a l’espai públic amb
més oferta d’activitats per fomentar la
convivència en el mateix.

 Organització i col·laboració entre els
professionals juvenils dels diferents
recursos que operen en el territori.

 Repensar el rol del Consell de Ciutat (amb
atribucions per poder treballar les
propostes de la ciutadania).
BIT DE
DESENVOLUPAMENT
Generar
 Assembles ciutadanes de barri per fomentar la implicació de la ciutadania en la millora del
seu entorn.
 Consell de Joves de Ciutat que impliqui els joves en els temes de ciutat.
 Punt de referència per a la ciutadania als casals de barri que atenguin i acompanyin les
seves propostes socials.
2.

ÀMBIT DE COMUNITAT I CONVIVÈNCIA

2.2 SENSIBILITZACIÓ ENVERS LA DIVERSITAT
Justificació de la priorització
Tot i que Marianao disposa d’un índex baix quant a immigració i poca diversitat de
col·lectius d’orígens diversos, hi ha estudis recents que constaten que la diversitat present al
territori estableix entre si relacions de coexistència. Aquesta situació, exempta a més de
situacions d’hostilitat (està present en un índex molt baix), posa el territori en disposició
d’endegar mecanismes que transformin la coexistència en convivència, tot millorant la
cohesió social de forma significativa.
Definició
Facilitar la participació de les famílies als centres educatius amb l'objectiu de millorar l'èxit
escolar dels seus fills i filles.
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Objectius d'àrea
2.2.1. Incorporar la perspectiva de la diversitat (de tot tipus) a l'existent al territori.
2.2.2. Afavorir el coneixement, el contacte i la interrelació entre els diversos col·lectius
del territori
Propostes
T DE C
ORGANITZACIÓ
Repensar

Ampliar

 Fomentar l’impacte comunicatiu de les
activitats de la xarxa.

 Actes per trencar prejudicis

 Fomentar la perspectiva inclusiva a la
oferta d’activitats lúdiques del territori.

 Creació d’espai de relació ciutadana

 Formacions per sensibilitzar la ciutadania
en la diversitat existent.
ALUDA
DESENVOLUPAMENT
Generar
 Formacions als professionals de la salut del territori per conèixer la xarxa comunitària.
(jornades de cohesió i coneixement).
 Promoure mercats solidaris que posin en contacte la diversitat cultural del barri.
 Promoure la figura de l’educador de carrer.
BLE / ÀREA DE SUPORT
3. ÀMBIT DE COMUNITAT EDUCADORA
3.1. RELACIÓ CENTRES EDUCATIUS-COMUNITAT
3.2. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES ALS CENTRES EDUCATIUS
3.3. REFORÇ DELS MECANISMES DEL SISTEMA EDUCATIU
3.

ÀMBIT DE COMUNITAT EDUCADORA

3.1 RELACIÓ CENTRES EDUCATIUS-COMUNITAT
Justificació de la priorització
Marianao és un barri amb un ampli teixit social i associatiu, on conviuen un bon nombre de
recursos tècnics i entitats.
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Els centres s’estableixen com a agents educatius molt importants al barri que, de manera
general, pretenen incloure una visió més comunitària.
De la mateixa manera la visió general des de la resta de recursos del territori coincideix amb
la importància de continuar treballant per mantenir i millorar la relació entre els centres
educatius i la comunitat, des d’una doble perspectiva, obrint-los a la comunitat i al barri, i
incorporant la comunitat dins els centres, sempre perseguint un objectiu educatiu i social on
els infants i la comunitat aprofitin aquesta oportunitat en pro de l’èxit educatiu.
Definició
Millorar les relacions existents i crear-ne de noves entre els centres educatius i la comunitat
en general, amb la finalitat de repercutir directament en la millora de l'èxit escolar dels
infants i adolescents i fer visible que aquest és un compromís de tots els agents que hi
treballen.
Objectius d'àrea
3.1.1 Incorporar la visió comunitària als centres educatius, tot afavorint-ne l’obertura al
territori.
3.1.2 Reforçar i ampliar les relacions existents entre el barri i els centres educatius,
garantint un eficient treball en xarxa.
Propostes
ORGANITZACIÓ
Repensar

Ampliar

 Flexibilitat en els horaris d’obertura dels
centres (patis, espais de relació informals
per a professors, alumnes i altres agents
de l’entorn).

 Obrir les sales dels centres per fer
funcions de biblioteca de cara a la
comunitat i no només per als alumnes (per
estudiar o fer treballs).

ORGANITZACIÓ
Repensar

Ampliar
 Incloure altres agents de la comunitat als
centres (especialment grups en risc de
situació vulnerable).
DESENVOLUPAMENT
Generar

 Trobades de les AMPA de Marianao amb perspectiva de barri, ja que fins ara només es
fan a nivell de ciutat.
 Exposicions aplicades a l’aprenentatge i facilitar l’accés als espais que ja hi ha (termes,
museus, etc.).
 Enfocar alguns treballs acadèmics al barri i la seva xarxa des dels centres educatius.
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3.

ÀMBIT DE COMUNITAT EDUCADORA

3.2 PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES ALS CENTRES EDUCATIUS
Justificació de la priorització
Els centres educatius han pres consciència de la importància de mantenir les famílies
implicades des dels diferents àmbits (educatiu, social, relacional, de lleure i oci, etc.). Els
centres són conscients, per tant, que els beneficis tant per a les famílies com per als infants
són múltiples i aporten molts aspectes positius al seu procés educatiu.
És una aposta ferma i a llarg termini ja que suposa canvis respecte d’un sistema educatiu
que tradicionalment ha mantingut les famílies en un pla més informatiu. Cal, per tant,
continuar treballant en aquesta línia per anar cap a un model on les famílies tinguin les
possibilitats però també la convicció que els centres són també un espai per a elles.
Definició de l’àrea
Facilitar la participació de les famílies als centres educatius amb l'objectiu de millorar l'èxit
escolar dels seus fills i filles.
Objectius d'àrea
3.2.1 Promoure la corresponsabilitat de la família envers el procés educatiu de l'infant.
3.2.2 Afavorir l'aproximació de les famílies a la dinàmica general dels centres educatius,
reforçant els canals de comunicació família-escola i promovent la participació de la
família a la vida quotidiana del centre.
Propostes
ORGANITZACIÓ
Repensar

Ampliar

 Els canals de comunicació que existeixen
actualment per millorar la comunicació
entre la família i els centres.

 Accions on s´inclogui a totes les famílies,
tenint en compte la diversitat cultural
existent.

 Incorporació i participació de les famílies a
la dinàmica general dels centres (accions
de millora, entrar a recollir els fills...)
 Paper dels centres com a agents
dinamitzadors de les famílies (a partir de
voluntariats, festes, delegats de classe,
canals de comunicació...)
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ORGANITZACIÓ
Repensar

Ampliar
 Implicació i participació activa de les
famílies als IES, a partir d’activitats
lúdiques, festes, orientació acadèmica,
etc.
 Reforçar el sentiment de pertinença de les
famílies a l’escola a partir de l’AMPA
DESENVOLUPAMENT
Generar

 Activitats de lleure a l’escola per a famílies i fills fora de l’horari escolar.
 Destinar espais dels diferents centres educatius com a aules d’estudi per a les famílies.
 Implicar les famílies al pla d’acció tutorial (sense entrar a debatre la metodologia
pedagògica).
3.

ÀMBIT DE COMUNITAT EDUCADORA

3.3 REFORÇ DELS MECANISMES DEL SISTEMA EDUCATIU
Justificació de la priorització
Moltes de les dificultats i necessitats que es deriven de l’àmbit educatiu passen per la
necessitat de canvis i transformacions de base, és a dir, del mateix sistema educatiu.
Tot i que el sistema parteix d’un imperatiu legal que s’escapa del nostre àmbit d’incidència,
existeix una certa flexibilitat de transformació i canvi que sí que està a les nostres mans.
Així, aquesta àrea d’intervenció pretén identificar aquestes pràctiques estructurals i millorarles mitjançant el desplegament d’accions de caràcter comunitari.
Definició
Generar més eficiència en els mecanismes que el sistema educatiu desplega en pro de l’èxit
educatiu dels infants i joves.
Objectius d'àrea
3.3.1 Reforçar les respostes que els centres educatius donen a les diversitats existents,
tot afavorint una escola cada cop més inclusiva.
3.3.2 Millorar l'acompanyament en la transició primària-secundària.
3.3.3 Generar espais de reflexió pedagògica i metodològica que reforcin i millorin la
intervenció educativa i afavorir-ne l’actualització
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Propostes
M
ORGANITZACIÓ
Repensar
 Protocols per garantir l’accessibilitat als centres educatius d’aquells infants i adolescents
amb diversitat funcional.
 Actualització dels continguts acadèmics a la realitat.
 Compartir metodologies educatives i experiències entre diferents agents socials i
educatius.
DESENVOLUPAMENT
Generar
 Augmentar la presència de l´EAP als centres educatius per donar una resposta a les
necessitats específiques dels alumnes que ho requereixin.
 Atenció a la diversitat general des d’una perspectiva integral.
 Espais educatius a secundària, fora de l´aula ordinària.
 Reforçar la secundària fent pràctiques.
 Aprenentatge servei de grans a petits, dins dels centres educatius.
 Espais professionals destinats a reinventar el projecte educatiu per adaptar-se a les
necessitats dels alumnes.
 Generar vincles estrets entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’institut per
tal de preservar l’ús del català al centre.
E. Properes passes:
El desplegament de la Programació Comunitària al territori implica l’aparició d’un nou espai
de relació, de caràcter temporal i operatiu, anomenat ‘comissió’. Les comissions seran
unitats que tindran com a finalitat el disseny operatiu i la implantació, en cas que sigui
necessari, de les propostes vinculades a cada àrea i els seus objectius.
La comissió és una articulació concreta del GAC sectorial, i en poden formar part qualsevol
dels agents que participen als diversos GAC i inclús, si la comissió ho considera, algun altre
agent tot i que prèviament no hagi estat vinculat a un Grup d’Acció Comunitària.
Té una funció estrictament operativa i s’encarrega de donar forma tècnicament als objectius
de cada àrea, a partir de la generació de: protocols, nous espais de relació, projectes,
activitats puntuals, programes, etc.
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Durant el primer any de desplegament de la Programació Comunitària i en coherència amb
les Àrees d’Intervenció prioritzades, es proposarà la generació de comissions directament
relacionades amb aquestes últimes. L’equip comunitari, fruit de la tasca realitzada als GAC,
ha generat una descripció dels recursos més adients per formar part de cada comissió.
(vegeu annex 4, Proposta de composició de les comissions) Tot i així, serà cada recurs que
triarà lliurement de quina comissió vol formar part.

L’Annex 5, Composició, funcions i estructura dels espais tècnics de Marianao detalla el
model d’organització tècnica a partir d’aquesta fase.
Organització Tècnica Comunitària per al desplegament de la Programació:

Comissió
Psicosocial

Comissió
Participació

GAC

GAC

Comissió
Detecció
Prevenció

Comunitat
Saludable

Comissió
Escola
Comunitat

Espai
Global
GAC

Comunitat
educadora

Comunitat
Convivència
Comissió
Convivència

Comissió
Sistema
educatiu

Comissió
famílies

Annex 4: Composició i funcions de l’Equip Comunitari de Marianao
(1) NOM DE L’ESPAI
Equip Comunitari de Marianao
(2) FINALITAT
L’Equip Comunitari de Marianao és un equip tècnic inespecífic, és a dir, no respon a
demandes específiques i no està vinculat a activitats pre-determinades i concretes (tot
això s’articula i estructura a partir dels diferents espais tècnics de l’ETR i ciutadans al
voltant de la Xarxa), per tal de poder contribuir a desenvolupar la centralitat estratègica
del Procés Comunitari Intercultural tot aportant:
a. visió global de ciutat i de procés tot avançant pensament estratègic i preventiu tant
en relació a la identificació de (a) futures sinèrgies e interconnexions, (b) potencials
incongruències i/o dificultats, (c) evolució de nous reptes, etc.; com respecte a la
manera d’articular la promoció de la resposta i/o acció positiva per fer-hi front;
b. capacitat de posar en relació e interconnexió als tres protagonistes de la comunitat
(recursos tècnics, representants institucionals, ciutadania i les seves associacions) i a
la intervenció social derivada de les accions i programes que cadascú des del seu lloc
impulsi;
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c. ser espai tècnic de referència del procés comunitari intercultural (a) aportant esperit
crític i avaluador permanent; (b) assegurant el màxim i millor desenvolupament de la
programació comunitària intercultural; i (c) garantint la correcta aplicació metodològica
i dels elements que la caracteritzen (mediació, interculturalitat, convivència ciutadana,
participació activa de la població, treball comunitari, organització comunitària, etc.) en
el si de tots els espais propis del procés –GACS, EI, ERI-;
d. iniciativa en l’impuls d’accions formatives i de capacitació permanent dels 3
protagonistes implicats en el procés, ja sigui en la promoció d’accions formatives
concretes i específiques, com mitjançant l’auto-formació permanent que els integrants
de l’Equip Comunitari realitzen en el decurs de la seva acció i participació quotidiana
en els diferents espais del procés –GACS, EI, ERI-.
e. aptitud per cuidar els diferents espais del procés comunitari –GACS, EI, ERI-; (a)
vetllant per la consolidació de les relacions de confiança entre els participants, (b)
garantint que la informació sigui compartida per tothom, (c) vigilant la no proliferació
de models de participació jerarquitzats i piramidals, (d) prevenint la generació del
conflicte i mediant en quant aquest es fa palès, etc.
f. dinamització de diferents espais del procés comunitari (convocar les sessions,
recollir l’acta, dinamitzar la participació, etc.) –GACS, EI, ERI-;
(3) COMPOSICIÓ
A gener de 2016 l’equip comunitari està participat per la coordinadora del projecte i les
dues tècniques del mateix. Es proposa la ampliació de l’equip amb la incorporació d’un
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Annex 5: Composició de l’Organització Local Comunitària.
ORGANITZACIÓ LOCAL COMUNITÀRIA (OLC)
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural MarianaoTéCor

Espai de Relació Institucional (ERI)
ACORD DE COL·LABORACIÓ
Generalitat de
Catalunya

Diputació de
Barcelona

INSTITUCIONS

EQUIP
IMPULSOR
(EI)
Ajuntament
Sant Boi

Consell Comarcal
Baix Ll.

Fundació Marianao

Ajuntament Sant Boi

EQUIP
COMUNITARI

RECURSOS
TÈCNICS I
PROFESSIONALS

CIUTADANIA
Comissió d’Acció
Global Ciutadana

Grups d’Acció Comunitària (GAC)
GAC Salut

GAC
Educació

GAC
Convivència

Segon. NOTIFICAR el present acord a les entitats interessades per al seu
coneixement i efectes.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
8.- Dictamen pel qual proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’increment dels ajuts concedits als ens locals en el marc del “Programa
complementari de finançament de les llars d’infants municipals per al curs 20152016”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar
el Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", que és l'instrument preferent per a
l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació, així com
també el seu Protocol general, mitjançant el qual s'estableixen els principis que
regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions
i dels recursos que es comprenguin al Pla.
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2. L'esmentat Protocol general configura els programes complementaris com un dels
instruments que, juntament amb les meses de concertació i els catàlegs de serveis,
preveuen i orienten el funcionament del sistema de cooperació i l'accés als recursos
del Pla.
3. En aquest sentit, els programes complementaris són instruments específics de
cooperació elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels
governs locals i fer front a situacions conjunturals.
4. Prenent consciència del difícil context econòmic, i tot responent a l'exercici de les
funcions que té atribuïdes, la Diputació de Barcelona es planteja atendre les
necessitats socials a través del treball cooperatiu amb els ajuntaments i la resta de
governs locals, tot traient el màxim profit de la proximitat, de la capacitat
emprenedora i de la flexibilitat que caracteritza l'acció d'aquestes institucions.
5. En l'àmbit específic de l'educació, la Diputació coopera i col·labora amb els governs
locals de la seva demarcació amb la finalitat de donar la cobertura adequada a les
necessitats educatives emergents i de conferir suport en matèria de centres
educatius, com és el cas de les escoles bressol.
6. És amb aquest motiu que en el marc del Pla “Xarxa de Governs de Locals”, la
Diputació de Barcelona ha vingut contribuint al finançament d’escoles bressol de
titularitat municipal a través de diversos programes complementaris.
7. A aquests efectes, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en
sessió de 24 de novembre de 2016, el Programa complementari de finançament de
les llars d’infants municipals per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” (AJG 615/16), amb la finalitat de contribuir a finançar
les despeses dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades derivades
del funcionament d’aquests centres, en la quantia de 470,52 euros per alumne
matriculat i equivalent.
8. En data 22 de febrer de 2017, el gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona ha emès informe en què, atès que existeix dotació econòmica en el
pressupost vigent de la corporació, proposa aprovar l’increment dels ajuts atorgats
als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades en el marc del Programa
complementari de finançament de les llars d’infants municipals per al curs 20152016 en la quantia de 404,48 euros per alumne matriculat i equivalent.
9. Tot donant continuïtat a la tasca de cooperació local, la proposta de finançament de
les llars d'infants que aquí es planteja té per finalitat específica la de contribuir, una
vegada més, al sosteniment de les llars d'infants de titularitat publica i, molt
especialment, garantir la cobertura dels costos de funcionament d'aquests centres i
el finançament de les places.
10. Aquesta aprovació no és possible realitzar-la comptablement fins la incorporació
dels romanents de crèdit de l’exercici 2016 i posterior modificació de crèdit per
ampliar per aquest import les aplicacions incorporades, i que provenen de la
primera fase del programa complementari. No obstant, d’acord amb l’esmentat
informe del gerent de Serveis d’Educació, cal tenir present que aquesta aprovació
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es realitza sobre una actuació que és un servei d'atenció a la petita infància i a les
famílies i que correspon al curs 2015-16, que va finalitzar el passat mes de juny de
2016, el que ha comportat que aquest curs hagi estat finançat en gran part pels
propis ens locals. Atesa la inestabilitat financera de les escoles bressol, es
considera necessari afrontar aquesta segona fase amb urgència, amb la qual cosa,
vist que la consignació pressupostària existeix en el pressupost inicial de la
Gerència de Serveis d’Educació d’aquesta Diputació, però cal que estigui disponible
a la bossa de vinculació on estan comptabilitzats els ajuts de la primera fase, i que
s’han d’incorporar en forma de romanents de crèdit de l’exercici 2016, es proposa la
concessió dels nous ajuts condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit
corresponent.
Fonaments de dret
1. L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 19 d’abril de 2016, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d’abril de 2016,
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la creació de programes
complementaris.
2. L’apartat 7.1.b) de la Refosa núm. 1/2016 reserva a la Presidència la competència
per a elevar a la Junta de Govern la creació de programes complementaris.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. Aprovar l’increment dels ajuts concedits als ens locals en el marc del
Programa complementari de finançament de les llars d’infants municipals per al curs
2015-2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” següent, d’acord amb
informe emès pel centre gestor:
Ens destinatari
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Balsareny

NIF ens
P0800100J
P0800300F
P0800400D
P0800500A
P0800600I
P0800700G
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G
P0801300E
P0801500J
P0801600H
P0801700F
P0801800D
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Codi XGL
16/X/231681
16/X/231680
16/X/231679
16/X/231678
16/X/231677
16/X/231676
16/X/231675
16/X/231674
16/X/231673
16/X/231672
16/X/231671
16/X/231670
16/X/231669
16/X/231668
16/X/231667

Ajut (EUR)
43.845,76
22.246,47
1.504,67
14.998,16
45.301,90
34.785,38
46.110,86
34.380,90
14.723,12
17.392,69
6.067,22
189.701,69
7.685,14
29.931,61
10.112,03
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Ens destinatari
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament del Bruc
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Cànoves i Samalús
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellví de la Marca
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Fogars de la Selva
Ajuntament de Folgueroles

NIF ens
P0825200I
P0802000J
P0802200F
P0802300D
P0802500I
P0802700E
P0802900A
P0803000I
P0803100G
P0803400A
P0803300C
P0803200E
P0803500H
P0822400H
P0803700D
P0803900J
P0804000H
P0804100F
P0804200D
P0804300B
P0804500G
P0804600E
P0804700C
P0804800A
P0805000G
P0805200C
P0805300A
P0805400I
P0805500F
P0805700B
P0805800J
P0806000F
P0806200B
P0806300J
P0806400H
P0806600C
P0826800E
P0826600I
P0806700A
P0806800I
P0807100C
P0807200A
P0807300I
P0807400G
P0807500D
P0807600B
P0825400E
P0813300A
P0808100B
P0808200J
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16/X/231666
16/X/231665
16/X/231664
16/X/231663
16/X/231662
16/X/231661
16/X/231660
16/X/231659
16/X/231658
16/X/231657
16/X/231656
16/X/231655
16/X/231654
16/X/231653
16/X/231652
16/X/231651
16/X/231650
16/X/231649
16/X/231648
16/X/231647
16/X/231646
16/X/231645
16/X/231644
16/X/231643
16/X/231642
16/X/231641
16/X/231640
16/X/231639
16/X/231638
16/X/231637
16/X/231636
16/X/231635
16/X/231634
16/X/231633
16/X/231632
16/X/231631
16/X/231630
16/X/231629
16/X/231628
16/X/231627
16/X/231626
16/X/231625
16/X/231624
16/X/231623
16/X/231622
16/X/231621
16/X/231620
16/X/231619
16/X/231618
16/X/231617

Ajut (EUR)
100.554,03
40.367,22
31.549,53
24.673,35
6.067,22
11.325,47
19.819,58
34.562,92
22.084,67
2.022,41
57.031,85
6.876,18
43.279,49
19.738,68
13.752,36
54.200,48
50.155,67
11.325,47
17.675,83
17.020,57
71.997,66
16.583,73
6.067,22
6.714,39
55.818,41
15.370,29
28.313,68
808,96
106.556,53
10.112,03
2.831,37
13.347,88
5.258,26
10.516,51
6.067,22
23.039,25
5.258,26
107.187,52
26.372,17
20.547,65
40.043,64
243.497,69
46.515,34
19.010,62
59.054,26
115.681,63
12.134,44
4.449,29
10.112,03
23.055,43
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Ens destinatari
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de les Franqueses del
Vallès
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de la Granada
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de les Masies de Roda
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Monistrol de Calders
Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montmajor
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

NIF ens
P0808300H
P0808400F

Codi XGL
16/X/231616
16/X/231615

Ajut (EUR)
12.377,13
7.280,66

P0808500C

16/X/231614

80.329,97

P0808700I
P0809000C
P0809100A
P0809300G
P0809500B
P0809600J
P0809800F
P0809900D
P0810000J
P0816100B
P0810100H
P0810300D
P0810400B
P0810600G
P0810700E
P0810500I
P0810800C
P0810900A
P0811100G
P0811200E
P0811300C
P0811400A
P0811500H
P0811600F
P0811700D
P0811800B
P0811900J
P0812000H
P0812100F
P0813700B
P0812200D
P0812300B
P0812700C
P0812600E
P0812400J
P0813000G
P0812500G
P0813100E
P0813400I
P0813500F
P0812800A
P0813900H
P0814000F
P0814200B
P0814400H
P0814500E

16/X/231613
16/X/231612
16/X/231611
16/X/231610
16/X/231609
16/X/231608
16/X/231607
16/X/231606
16/X/231605
16/X/231604
16/X/231603
16/X/231602
16/X/231601
16/X/231600
16/X/231599
16/X/231598
16/X/231597
16/X/231596
16/X/231595
16/X/231594
16/X/231593
16/X/231592
16/X/231591
16/X/231590
16/X/231589
16/X/231588
16/X/231587
16/X/231586
16/X/231585
16/X/231584
16/X/231583
16/X/231582
16/X/231581
16/X/231580
16/X/231579
16/X/231578
16/X/231577
16/X/231576
16/X/231575
16/X/231574
16/X/231573
16/X/231572
16/X/231571
16/X/231570
16/X/231569
16/X/231568

39.234,68
19.334,20
26.695,76
9.990,69
88.176,90
11.568,16
7.280,66
37.616,75
249.160,43
19.819,58
72.402,14
3.235,85
43.279,49
57.031,85
26.695,76
24.673,35
3.235,85
35.998,83
64.716,99
103.547,19
99.502,38
25.077,84
6.067,22
15.224,67
37.212,27
40.448,12
29.122,65
323.241,16
6.957,08
21.437,50
85.345,54
91.817,23
2.750,47
7.280,66
101.929,26
6.148,11
24.673,35
6.471,70
22.570,05
25.239,63
3.478,54
29.122,65
24.673,35
21.437,50
11.729,96
8.008,73

53

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament de Pacs del Penedès
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de la Palma de Cervelló
Ajuntament del Papiol
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament del Pla del Penedès
Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament del Pont de Vilomara i
Rocafort
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Ajuntament dels Prats de Rei
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament
de
Sant
Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

NIF ens
P0814600C
P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0815200A
P0815300I
P0815400G
P0815500D
P0815600B
P5831301F
P0815700J
P0815800H
P0815900F
P0816000D
P0816200J
P0816300H
P0816400F
P0816600A

Codi XGL
16/X/231567
16/X/231566
16/X/231565
16/X/231564
16/X/231563
16/X/231562
16/X/231561
16/X/231560
16/X/231559
16/X/231558
16/X/231557
16/X/231556
16/X/231555
16/X/231554
16/X/231553
16/X/231552
16/X/231551
16/X/231550

Ajut (EUR)
56.222,89
10.597,41
9.303,07
3.640,33
6.067,22
4.449,29
39.234,68
61.076,66
39.008,17
12.943,40
24.349,77
57.031,85
1.617,92
46.515,34
45.301,90
6.067,22
7.685,14
39.315,57

P0818100J

16/X/231549

18.323,00

P0816800G
P0817000C
P0816900E
P0823000E
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817900D
P0818000B
P0818200H
P0818300F
P0818600I
P0819300E
P0819500J

16/X/231548
16/X/231547
16/X/231546
16/X/231545
16/X/231544
16/X/231543
16/X/231542
16/X/231541
16/X/231540
16/X/231539
16/X/231538
16/X/231537
16/X/231536
16/X/231535

187.436,59
13.509,67
4.206,60
38.344,82
29.931,61
5.581,84
16.260,14
47.728,78
36.726,89
5.177,36
135.339,41
346.814,32
19.075,33
59.264,59

P0819600H

16/X/231534

55.818,41

P0819700F
P0819800D
P0819900B
P0820000H
P0820200D
P0820100F

16/X/231533
16/X/231532
16/X/231531
16/X/231530
16/X/231529
16/X/231528

27.504,72
6.471,70
109.209,93
3.640,33
14.561,32
24.641,00

P0820300B

16/X/231527

27.909,20

P0820400J

16/X/231526

136.213,09

P0820500G

16/X/231525

11.325,47

P0820700C
P0820900I
P0821000G
P0821100E

16/X/231524
16/X/231523
16/X/231522
16/X/231521

32.358,50
21.841,99
159.770,08
3.640,33
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Ens destinatari
Ajuntament
de
Sant
Fost
de
Campsentelles
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Sant Martí de Centelles
Ajuntament de Sant Martí de Tous
Ajuntament de Sant Martí Sarroca
Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament
de
Sant
Pere
de
Riudebitlles
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze Safaja
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Riuprimer
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de Santa Fe del Penedès
Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui
Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Santa Maria d'Oló
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Santa Susanna

NIF ens

Codi XGL

Ajut (EUR)

P0820800A

16/X/231520

24.268,87

P0821200C
P0819200G
P0822500E
P0821600D
P0821800J
P0821900H
P0822000F
P0822100D
P0822200B
P0822600C
P0822700A
P0822900G
P0823100C

16/X/231519
16/X/231518
16/X/231517
16/X/231516
16/X/231515
16/X/231514
16/X/231513
16/X/231512
16/X/231511
16/X/231510
16/X/231509
16/X/231508
16/X/231507

44.897,41
10.678,30
25.886,80
118.755,68
24.916,04
42.470,53
9.788,45
10.112,03
8.736,79
5.258,26
13.428,78
3.640,33
91.817,23

P0823200A

16/X/231506

17.797,17

P0823300I
P0823400G
P0823500D
P0823600B
P0823700J
P0823800H
P0823900F
P0824000D

16/X/231505
16/X/231504
16/X/231503
16/X/231502
16/X/231501
16/X/231500
16/X/231499
16/X/231498

18.606,14
14.156,84
28.718,17
8.089,62
14.156,84
57.840,81
2.426,89
39.639,16

P0809700H

16/X/231497

14.156,84

P0826200H
P0826400D
P0826500A
P0826300F

16/X/231496
16/X/231495
16/X/231494
16/X/231493

40.448,12
23.459,91
13.347,88
43.683,97

P0824400F

16/X/231492

25.886,80

P0824500C

16/X/231491

268.980,00

P0824600A

16/X/231490

12.700,71

P0824700I

16/X/231489

10.112,03

P0824800G

16/X/231488

25.482,32

P0824900E

16/X/231487

4.044,81

P0825000C

16/X/231486

39.234,68

P0825100A

16/X/231485

44.088,45

P0825900D

16/X/231484

33.167,46

P0825800F

16/X/231483

4.853,77

P0826000B

16/X/231482

111.232,33

P0826100J

16/X/231481

20.628,54
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Ens destinatari
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de la Torre de Claramunt
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelles de Foix
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament d'Ullastrell
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallbona d'Anoia
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilobí del Penedès
Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix
Entitat Municipal Descentralitzada de
Sant Miquel de Balenyà

NIF ens
P0819100I
P0826700G
P0826900C
P0827000A
P0827300E
P0827400C
P0827800D
P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I
P0828600G
P0828700E
P0828800C
P0828900A
P0829000I
P0829100G
P0829200E
P0829500H
P0829600F
P0829700D
P0829900J
P0830200B
P0830100D
P0830600C
P0830700A
P0830300J
P0831000E
P0830800I
P0821300A
P0821700B
P0830500E

Codi XGL
16/X/231480
16/X/231479
16/X/231478
16/X/231477
16/X/231476
16/X/231475
16/X/231474
16/X/231473
16/X/231472
16/X/231471
16/X/231470
16/X/231469
16/X/231468
16/X/231467
16/X/231466
16/X/231465
16/X/231464
16/X/231463
16/X/231462
16/X/231461
16/X/231460
16/X/231459
16/X/231458
16/X/231457
16/X/231456
16/X/231455
16/X/231454
16/X/231453
16/X/231452
16/X/231451
16/X/231450
16/X/231449
16/X/231448
16/X/231447

Ajut (EUR)
26.339,82
30.336,09
8.494,11
69.570,77
14.156,84
5.420,05
27.019,34
21.033,02
391.133,38
48.133,26
33.976,42
17.554,48
53.796,00
12.377,13
13.428,78
4.853,77
31.549,53
16.179,25
32.762,98
5.662,74
10.257,64
45.140,10
22.052,32
97.075,49
109.209,93
38.830,20
133.883,28
8.979,48
52.987,04
26.614,86
81.300,72
38.668,40
97.884,45
13.752,36

P0800003F

16/X/231446

30.740,57

P0800314G

16/X/231445

8.494,11
9.456.143,75

Segon. ESTABLIR que per als ajuts atorgats en l’acord primer del present dictamen
resulta d’aplicació el règim del Programa complementari de finançament de les llars
d’infants municipals per al curs 2015-2016, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió de 24 de novembre de 2016 (AJG 615/16).
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa 9.456.143,75 euros (nou milions
quatre-cents cinquanta-sis mil cent quaranta-tres euros amb setanta-cinc cèntims) amb
càrrec a les aplicacions del vigent pressupost corporatiu, i condicionar l’increment
aprovat en l’acord primer del present dictamen a l’aprovació de la modificació de crèdit
amb número de proposta 6500 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient:
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- 9.416.909,07 euros amb càrrec a l’aplicació G/40300/32000/46251.
- 39.234,68 euros amb càrrec a l’aplicació G/40300/32000/46851.
Quart. NOTIFICAR el present acord als ens afectats i a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Cinquè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l'anunci d'aprovació del present
dictamen.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Simplement, felicitar-nos per aquest Dictamen que, sens dubte,
serà molt benvingut pels diferents ajuntaments.
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades inversions
financerament sostenibles aprovades en el marc de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 30
d’octubre de 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. El diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona va
aprovar, el 15 d’octubre de 2013, les Instruccions de gestió d’actuacions derivades
de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que
tenen per finalitat establir els procediments de gestió necessaris per tal de fer
efectius els compromisos assolits en el marc de les Meses (D 8912/13).
2. L’article 9.1 de les Instruccions estableix que la despesa que es pot finançar amb
càrrec a l’aportació de la Diputació es correspondrà amb aquella que es realitzi en
el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2017.
3. Sense perjudici de l’establert anteriorment, l’article 9.2 preveu que cada acte
d'aprovació d'actuacions pot establir terminis d'execució específics, per tal d'ajustarlos a la tipologia de recurs que ha estat objecte de concertació, a l'àmbit d'actuació
a què correspon l'actuació i/o als requisits establerts per la normativa d'estabilitat
pressupostària.
4. Atenent aquest darrer supòsit, i d’acord amb la Disposició Addicional 6a. de la Llei
orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 2/2012, de 27 d’abril
(LOESFP), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, la Diputació
de Barcelona va aprovar, de manera individualitzada, finançar la despesa associada
a diferents actuacions derivades de les Meses de concertació amb càrrec del
superàvit de l’exercici 2013 destinat a finançar inversions financerament
sostenibles, i conseqüentment, per a totes aquestes actuacions, es va fixar el 30
d’octubre de 2015 com a data màxima d’execució i justificació.
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5. La Diputació de Barcelona ha prorrogat els terminis d’execució i de justificació de
diverses actuacions considerades inversions financerament sostenibles, aprovades
en el marc de les Meses de concertació, les quals, per tant, no estan afectades pel
present dictamen:
- Fins al 30 de juny de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern AJG 559/15,
decret del vicepresident primer i president delegat de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat D 9652/15 i decret de la presidenta D 9762/15.
- Fins al 30 de novembre de 2016, mitjançant acord de Junta de Govern AJG
363/16 i decret de la presidenta D 7409/16.
- Fins al 31 de gener de 2017, mitjançant decret de la presidenta D 13885/16.
6. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona de data 1 de desembre de
2015 es va aprovar la liquidació provisional i parcial de les actuacions considerades
inversions financerament sostenibles aprovades en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de
justificació fins al 30 d’octubre de 2015, i es va obrir un període d’audiència dels
ajuts que, a data de la proposta, restaven com a pendents de proposar-se el
pagament (D 11652/15).
7. Durant el període d’audiència, els ens destinataris van poder justificar els seus ajuts
pendents. Els ajuts inclosos en la liquidació provisional i que s’han justificat pel seu
import total concedit es consideren finalitzats.
8. Transcorregut el període d’audiència, existeixen encara ajuts que els ens
destinataris no han justificat pel seu import total concedit, ni tampoc s’ha tramitat
per part de la Diputació l’acceptació de cap renúncia; per tant, a instàncies de la
Intervenció General i previ informe dels centres gestors, aquests ajuts s’han de
revocar, bé totalment, bé parcialment. En el cas de l’actuació “Millora de l’eficiència
energètica a l’enllumenat exterior de la urbanització Can Bosch” de l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera, en ser l’import justificat inferior al pagat per avançat,
aquesta revocació comporta el reintegrament de l’import pagat per avançat i no
justificat.
9. Respecte dels imports que es revoquen, els saldos ja no es van incorporar al
pressupost de despeses de l’exercici 2016 com a romanents de crèdit, raó per la
qual el present dictamen no incorpora operacions comptables d’ajustament de valor.
Fonaments de dret
1. L’article 23 de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de
concertació estableix que, transcorregut el període d’audiència sense que s’hagi
presentat la justificació ni s’hagi procedit a l’esmena dels defectes, es procedirà a la
revocació dels ajuts no justificats.
2. L’apartat 7.2.b) 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), atribueix a la Junta de Govern la
competència per a aprovar la liquidació definitiva de les Meses de concertació.
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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 i parcial de les actuacions, considerades
inversions financerament sostenibles, aprovades en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini de justificació
fins al 30 d’octubre de 2015 i, en conseqüència revocar, bé totalment, bé parcialment,
els ajuts econòmics següents, en els imports no justificats degudament:
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Codi XGL

Import del
pagament
avançat
(EUR)

Import no
justificat a
revocar
(EUR)

Núm.
expedient
SIGC

14X109638

60.000,00

-

478,03

2014/0005968

14X111979

214.317,86

-

15,15

2014/0008336

Servei d'Equip.
i Espai Públic
Servei d'Equip.
i Espai Públic
Servei d'Equip.
i Espai Públic

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Berga

P0802200F

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G

Ajuntament de
Castellbell i el
Vilar

P0805200C

Adequació d'espais públics (1)

14X112312

34.317,58

-

969,89

2014/0008143

Ajuntament de
Lliçà d'Amunt

P0810600G

Projecte constructiu de Rotonda
a la intersecció de la BV-1602
amb la BV-1432

14X112788

304.192,44

-

304.192,44

2014/0008905

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

14X113203

232.507,93

-

0,01

2014/0009639

Ajuntament de la
Roca del Vallès

P0818000B

14X111140

228.851,91

-

669,92

2014/0006934

Ajuntament de
Roda de Ter

P0818200H

14X112016

477.714,22

-

83.768,06

2014/0007681

14X113788

10.000,00

-

200,00

2014/0008879

14X113791

16.000,00

-

81,24

2014/0008880

13X90352

3.127.770,00

-

728.503,52

2013/0001859

Ajuntament de
Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de
Sant Salvador de
Guardiola
Ajuntament de
Santa Coloma de
Gramenet

P0820500G

P0809700H

P0824500C

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Millora de la Mobilitat al terme
municipal de Berga
REURBANITZACIÓ DEL
CARRER DE ST. JOSEP DE
CARDEDEU

Remodelació de la plaça Font
dels Pastorets
URBANITZACIÓ CARRER
CATALUNYA, TRAM ENTRE
EL C. ESPRONCEDA I CTRA.
D'ÒRRIUS
Projecte constructiu
d'implantació de rotonda entre la
carretera BV-5222 i la C-153.
T.M. Roda de Ter
Eficiència energètica amb
Fotovoltaica amb autoconsum
3,6 kw
Eficiència energètica amb
Fotovoltaica amb autoconsum
5,5 Kw
Traspàs i millora de la
urbanització d'un tram de la
carretera BV-5001
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Centre gestor

Ger. Serv.
Infraestructures
Viàries i
Mobilitat
Servei d'Equip.
i Espai Públic
Ger. Serv.
Infraestructures
Viàries i
Mobilitat
Ger. Serv.
Infraestructures
Viàries i
Mobilitat
Gerència de
Serveis de
Medi Ambient
Gerència de
Serveis de
Medi Ambient
Ger. Serv.
Infraestructures
Viàries i
Mobilitat
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Import del
pagament
avançat
(EUR)

Import no
justificat a
revocar
(EUR)

Núm.
expedient
SIGC

Centre gestor

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Santa Margarida i
els Monjos

P0825100A

Millores en la urbanització de
carrers i xarxes de serveis

14X103777

165.000,00

-

2.085,83

2013/0009410

Servei d'Equip.
i Espai Públic

14X112665

104.842,00

21.812,46

21.812,46

2014/0008908

Servei d'Equip.
i Espai Públic

14X112089

14.918,35

-

990,63

2013/0008540

14X113782

16.000,00

-

522,50

2014/0008771

Ajuntament de
Santa Maria de
Palautordera

P0825900D

Ajuntament de
Vilassar de Mar

P0821700B

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA A
L'ENLLUMENAT EXTERIOR
D'URB. CAN BOSCH
Millora en equipaments
municipals (4)
Eficiència energètica amb
Fotovoltaica amb autoconsum
5,5 kw
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Segon. ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat,
que s’indica a continuació, es farà efectiu mitjançant compensació del pagament
d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari.
Sense perjudici de l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant
transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb IBAN ES33 0182
6035 4402 0160 9428 o efectuar el pagament a la tresoreria de la Diputació de
Barcelona:
Ens
destinatari

Ajuntament
de Santa
Maria de
Palautordera

NIF Ens
destinatari

Actuació

P0825900D

MILLORA DE
L'EFICIÈNCIA
ENERGÈT. A
L'ENLLUM. EXT.
D'URB. CAN
BOSCH

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

14X112665

104.842,00

21.812,46

21.812,46

Tercer. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de
l’aprovació del present acord.
Quart. NOTIFICAR el present acord als ens locals afectats.”
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades inversions
financerament sostenibles aprovades en el marc del “Programa complementari
de suport a l’economia productiva local”, del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, referent a la línia de suport “finançament de la millora i del
manteniment dels camins locals”, amb termini de justificació fins al 30 d’octubre
de 2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de desembre de
2013, va aprovar el Programa complementari de suport a l’economia productiva
local, amb la finalitat d’afavorir inversions que contribuïssin a dinamitzar a curt
termini l’activitat econòmica i generar ocupació, amb la voluntat de procurar un
desenvolupament econòmic sostenible i territorialment equilibrat (AJG 674/13).
2. L’esmentat programa s’articula en tres línies de suport:
a. Línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació”, adreçada a contribuir
al sosteniment de les despeses de plans locals d’ocupació.
b. Línia de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements i
equipaments constitutius de patrimoni singular local”, en el marc de la qual es
finança la realització d’obres de reforma, d’equipaments, béns o elements
d’interès històric, patrimonial, cultural, social, arquitectònic i paisatgístic o turístic.
c. Línia de suport “finançament de la millora i del manteniment dels camins locals”,
amb la finalitat d’afavorir l’execució d’obres de manteniment i millora dels camins
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de titularitat publica del territori dels municipis i comarques de la demarcació
territorial de la Diputació de Barcelona.
3. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 24 de juliol de 2014, va resoldre la
convocatòria de concessió d'ajuts corresponents a les dues últimes línies (AJG
373/14).
4. Per als ajuts corresponents a la línia “finançament de la millora i del manteniment
dels camins locals” que tenien com a destinataris els ajuntaments, i d’acord amb la
Disposició Addicional 6a. de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera de 2/2012, de 27 d’abril (LOESFP), modificada per la Llei
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, la mateixa Junta de Govern va aprovar
finançar aquesta despesa com inversió financerament sostenible, establint com a
termini de justificació el 30 d'octubre de 2015, per a despeses executades en el
període comprès entre l'1 de gener de 2013 i el 30 d’octubre de 2015.
5. La Diputació de Barcelona ha prorrogat els terminis d’execució i de justificació de
diverses actuacions aprovades en el marc del programa, les quals, per tant, no
estan afectades pel present dictamen:
a. Fins al 30 de juny de 2016, mitjançant decrets de la presidenta D 9763/15 i D
11653/15.
b. Fins al 30 de novembre de 2016, mitjançant decrets de la presidenta D 8100/16 i
D 8916/16.
6. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona de data 1 de desembre de
2015, es va aprovar la liquidació provisional i parcial del Programa complementari
de suport a l’economia productiva local, línia de suport “finançament de la millora i
del manteniment dels camins locals”, i es va obrir un període d’audiència dels ajuts
el termini de justificació dels quals va vèncer el 30 d’octubre de 2015 i que, a data
de la proposta, restaven com a pendents de proposar el pagament (D 11650/15).
7. Durant el període d’audiència, els ens destinataris van poder justificar els seus ajuts
pendents. Els ajuts inclosos en la liquidació provisional i que s’han justificat pel seu
import total concedit es consideren finalitzats.
8. Transcorregut el període d’audiència, existeixen encara ajuts que els ens
destinataris no han justificat pel seu import total concedit, ni tampoc s’ha tramitat
per part de la Diputació l’acceptació de cap renúncia; per tant, a instàncies de la
Intervenció General i previ informe del centre gestor, aquests ajuts s’han de
revocar, bé totalment, bé parcialment.
9. Respecte dels imports que es revoquen, els saldos ja no es van incorporar al
pressupost de despeses de l’exercici 2016 com a romanents de crèdit, llevat de
l’actuació de l’Ajuntament de Montornès del Vallès “Manteniment i millores als
camins: lateral a l'Ametller, pujada a Mons Observans, i Itinerari de lleure de
Montornès Nord a les Tres Creus”, el saldo de la qual sí es va incorporar al
pressupost de despeses 2016 però no està previst incorporar-lo al pressupost de
despeses 2017, raó per la qual el present dictamen no incorpora operacions
comptables d’ajustament de valor. Pel que fa a aquest mateix ajut, la revocació
comporta el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat.
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Fonaments de dret
1. L’article 34 del règim del programa estableix que, transcorregut el termini
d’audiència, s’aprovarà la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts que no hagin
estat justificats. Amb relació als ajuts que siguin donats de baixa, es sol·licitarà el
reintegrament dels 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 destinatari dels ajuts, s’efectuï la compensació dels
imports.
2. L’apartat 7.2.a) 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), atribueix a la Junta de Govern la
competència per a aprovar la liquidació definitiva de programes complementaris,
quan comporti revocació de recursos.
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 i parcial de les actuacions considerades
inversions financerament sostenibles aprovades en el marc del Programa
complementari de suport a l’economia productiva local del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”, línia de suport “finançament de la millora i del manteniment dels
camins locals”, amb termini de justificació fins al 30 d’octubre de 2015, i, en
conseqüència, revocar, bé totalment, bé parcialment, els ajuts econòmics següents, en
els imports no justificats degudament:
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Import del
pagament
avançat
(EUR)

Import no
justificat a
revocar
(EUR)

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Barberà del Vallès

P0825200I

Manteniment del camí del riu Ripoll al Castell de
Barberà

14X110428

29.040,00

14.520,00

1.510,13

MILLORA DE L'ACCÉS A SANT JAUME DE
VILADROVER

14X110528

21.647,40

10.823,70

593,40

14X110548

42.008,15

21.004,08

63,57

14X110466

38.498,29

19.249,15

15,00

Ajuntament del Brull P0802600G
Ajuntament de
Castellgalí
Ajuntament de
Centelles

Reconstrucció del camí situat a la dreta del riu
Llobregat en un tram posterior a la Torre del Breny
Projecte de manteniment i condicionament de
camins rurals, pavimentació del camí del
P0806600C
Puigsagordi, des del trencant de Terrades fins les
centrals elèctriques de Banyeres
P0806000F

Ajuntament de
Cervelló

P0806700A

PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE LA RESCLOSA

14X110324

39.198,40

19.599,20

0,45

Ajuntament de
Copons

P0807000E

Projecte de millora de camins a Copons

14X110392

17.026,03

8.513,02

739,42

Ajuntament de
l’Esquirol

P0825400E

Arranjament camí de la Gorga

14X110356

29.568,91

14.784,45

0,10

Ajuntament de la
Llacuna

P0810300D

CAMÍ DE ROFES A CAN XIXELLA, CAL COLLET
I FINS AL TERME MUNICIPAL DE STA. MARIA
DE MIRALLES

14X110411

58.283,95

29.141,98

10,13

Ajuntament de
Marganell

P0824200J

ASFALTAT CAMINS DE MARGANELL

14X110314

40.111,65

20.055,83

0,06

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

Millora dels camins de la Serra de les Torretes al
terme municipal de Martorell

14X110372

6.249,61

3.124,80

299,60
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Import del
pagament
avançat
(EUR)

Import no
justificat a
revocar
(EUR)

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Molins de Rei

P0812200D

MILLORA I MANTENIMENT DEL CAMÍ DEL RIU
LLOBREGAT DE MOLINS DE REI

14X110376

75.209,34

37.604,67

16,91

Ajuntament de
Montornès del
Vallès

P0813500F

Manteniment i millores als camins: laterals a
l'Ametller, pujada a Mons Observans, i Itinerari de
lleure de Montornès Nord a les Tres Creus

14X110382

27.576,76

5.515,35

27.576,76

14X110363

49.571,53

24.785,77

2.673,25

14X110365

57.399,84

28.699,92

0,01

Ajuntament d'Òdena P0814200B

Treballs de millora i manteniment dels camins de
connexió entre el nucli d'Òdena i Pla d’Òdena
Manteniment i condicionament del camí rural que
va des de la Urbanització de Can Trabal a la Urb.
Les Colines

Ajuntament
d’Olèrdola

P0814400H

Ajuntament del
Papiol

P0815700J

Arranjaments camins del Parc Agrari

14X110306

5.227,20

2.613,60

227,20

Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires

P0820700C

TREBALLS D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL
MOTOR DE SANT ESTEVE SESROVIRES

14X110506

44.016,25

22.008,13

4.876,49

Ajuntament de Sant
Sadurní d'Anoia

P0824000D

OBRA DE FÀBRICA DEL CAMÍ (TORRENT) DE
CAN BENET DE LA PRUA

14X110422

30.000,00

15.000,00

2,19

14X110427

27.576,76

13.788,38

351,76

14X110351

18.053,99

9.027,00

727,38

Ajuntament de
Santa Fe del
Penedès

Condicionament i millora de l'entrada al sender de
P0824900E la riera de Sta. Fe del Penedès-Torrent de la Casa
Nova

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

Millora i manteniment de camins (del Rocall, el
Pendís i de la Font de Foquers)
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Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de Vic

P0829900J

MILLORA DELS CAMINS DE MALLA I DE
MUNTANYOLA

14X110455

92.758,19
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Import del
pagament
avançat
(EUR)

Import no
justificat a
revocar
(EUR)

46.379,10

14.172,92
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Segon. ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat
que s’indica a continuació es farà efectiu mitjançant compensació del pagament
d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari.
Sense perjudici de l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant
transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona amb IBAN ES33 0182
6035 4402 0160 9428 o efectuar el pagament a la tresoreria de la Diputació de
Barcelona:
Ens
destinatari

Ajuntament de
Montornès del
Vallès

NIF Ens

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

P0813500F

Manteniment i
millores als camins:
laterals a l'Ametller,
pujada a Mons
Observans, i
Itinerari de lleure de
Montornès Nord a
les Tres Creus

14X110382

27.576,76

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

5.515,35

5.515,35

Tercer. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de
l’aprovació del present acord.
Quart. NOTIFICAR el present acord als ens locals afectats.”
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva i parcial del “Programa complementari de suport a les
inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis
públics locals” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, dels
ajuts amb termini de justificació fins al 30 d’octubre de 2015.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 26 de juny de
2014, va aprovar el Programa complementari de suport a les inversions
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (AJG 307/14).
2. L’esmentat programa, que gestiona la direcció de Serveis de Cooperació Local,
s’articula en dues línies de suport:
a. Línia de suport a les inversions financerament sostenibles, orientada al
finançament d’inversions financerament sostenibles, en els termes de la
Disposició addicional 16a del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
b. Línia de suport a la prestació adequada de serveis públics locals, orientada a fer
efectiva la solvència financera de les hisendes locals i la prestació dels serveis
públics locals en un context de crisi econòmica i d’insuficiència financera per al
conjunt del món local.
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3. Els acords de concessió d’ajuts als ens locals van ser aprovats per la Junta de
Govern de la Diputació en sessions de 24 de juliol de 2014 (AJG 374/14), 25 de
setembre de 2014 (AJG 431/14), 9 d’octubre de 2014 (AJG 503/14), 30 d’octubre
de 2014 (AJG 553/14) i 13 de novembre de 2014 (AJG 616/14).
4. D’acord amb els articles 21 i 22 del règim regulador del programa, el termini
d’execució i justificació de les actuacions d’ambdues línies finalitzava el 30
d’octubre de 2015.
5. La Diputació de Barcelona ha prorrogat els terminis d’execució i de justificació de
diverses actuacions aprovades en el marc del programa, les quals, per tant, no
estan afectades pel present dictamen:
a. Fins al 30 de juny de 2016, mitjançant decrets de la presidenta D 9764/15 i D
11654/15.
b. Fins al 30 de novembre de 2016, mitjançant decrets de la presidenta D 5224/16,
D 7407/16, D 7412/16 i D 8315/16.
c. Fins al 30 d’abril de 2017, mitjançant decrets de la presidenta D 13886/16.
6. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona de data 1 de desembre de
2015, es va aprovar la liquidació provisional i parcial del Programa complementari
de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de
serveis públics locals, i es va obrir un període d’audiència dels ajuts el termini de
justificació dels quals va vèncer el 30 d’octubre de 2015 i que, a data de la
proposta, restaven com a pendents de proposar el pagament (D 11596/15).
7. Durant el període d’audiència, els ens destinataris van poder justificar els seus ajuts
pendents. Els ajuts inclosos en la liquidació provisional i que s’han justificat pel seu
import total concedit es consideren finalitzats.
8. Transcorregut el període d’audiència, existeixen encara ajuts que els ens
destinataris no han justificat pel seu import total concedit, ni tampoc s’ha tramitat
per part de la Diputació l’acceptació de cap renúncia; per tant, a instàncies de la
Intervenció General i previ informe del centre gestor, aquests ajuts s’han de
revocar, bé totalment, bé parcialment. En el cas de les actuacions “Construcció de
voreres d'accés a la passera sobre la riera de Campins” de l’Ajuntament de
Campins i “Prestació de serveis públics locals” de l’Ajuntament de Pontons, en ser
l’import justificat inferior al pagat per avançat, aquesta revocació comporta el
reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat.
9. Respecte dels imports que es revoquen, la majoria dels saldos ja no es van
incorporar al pressupost de despeses de l’exercici 2016 com a romanents de crèdit,
i els que sí es van incorporar no està previst tornar-los a incorporar al pressupost de
despeses 2017, raó per la qual el present dictamen no incorpora operacions
comptables d’ajustament de valor.
Fonaments de dret
1. L’article 27 del règim del programa estableix que transcorregut el termini
d’audiència s’ha d’aprovar la liquidació definitiva, amb la revocació, total o parcial,
dels ajuts no justificats.
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2. L’apartat 7.2.a) 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), atribueix a la Junta de Govern la
competència per a aprovar la liquidació definitiva de programes complementaris,
quan comporti revocació de recursos.
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 i parcial de les actuacions aprovades en el
marc del Programa complementari de suport a les inversions financerament
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, amb termini de justificació fins al 30 d’octubre de 2015, i,
en conseqüència, revocar, bé totalment, bé parcialment, els ajuts econòmics següents,
en els imports no justificats degudament:
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Import del
pagament
avançat
(EUR)

Import no
justificat a
revocar
(EUR)

Ens destinatari

NIF Ens

Línia de suport

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Badia del Vallès

P0831200A

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Pavimentació aparcament a l'avinguda
Mediterrani

14X111540

129.248,40

64.624,20

9.633,45

Ajuntament de
Calaf

P0803100G

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

INVERSIONS EMERGÈNCIA VIES
PÚBLIQUES

14X112437

54.561,20

27.280,60

1.409,57

Ajuntament de
Campins

P0803800B

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Construcció de voreres d'accés a la
passera sobre la riera de Campins

14X112065

19.178,45

9.589,23

19.178,45

Ajuntament de
Campins

P0803800B

Línia de suport a la
prestació adequada de
serveis públics locals

Adequació enllumenat públic de Can
Joanet

14X112064

8.219,34

4.109,67

1,26

Ajuntament de
Capellades

P0804300B

Línia de suport a la
prestació adequada de
serveis públics locals

Finançament capítol tres

14X112149

44.606,09

22.303,05

14.369,79

Ajuntament de
Castellar del
Vallès

P0805000G

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Pla de millora places i espais públics a
Castellar del Vallès

14X110303

247.367,79

123.683,89

0,01

Ajuntament de
Centelles

P0806600C

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Projecte per les obres de pavimentació
del carrer de Josep Falgueras

14X110707

95.910,81

47.955,40

7.340,96

Ajuntament de
Cervelló

P0806700A

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

ARRANJAMENT DELS ITINERARIS
DE VIANANTS I ARBRAT DEL
CARRER PUIGCASTELLAR

14X111930

34.623,84

17.311,92

2.601,47

Ajuntament de
Corbera de
Llobregat

P0807100C

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Millora de la pavimentació del c/ de la
Pau, entre el c/ Ibèrica i la Ctra. de
Barcelona

14X111752

86.422,77

43.211,39

8.642,28

Ajuntament de
Dosrius

P0807400G

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Asfaltat de carrers al terme municipal
de Dosrius

14X111908

97.497,74

48.748,87

0,01
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Import del
pagament
avançat
(EUR)

Import no
justificat a
revocar
(EUR)

Ens destinatari

NIF Ens

Línia de suport

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Gavà

P0808800G

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

14X112057

66.091,08

33.045,54

872,90

Ajuntament de
l'Ametlla del
Vallès

P0800500A

Línia de suport a la
prestació adequada de
serveis públics locals

Neteja viària

14X111867

48.378,64

24.189,32

16,37

Ajuntament de
l'Espunyola

P0807700J

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Condicionament del Local de Serveis i
millora de la recollida d'escombraries

14X112168

18.317,63

9.158,82

2.952,40

Ajuntament de
Malgrat de Mar

P0810900A

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Condicionament solar c/ Comerç
annex al col·legi Mare de Déu de
Montserrat de Malgrat de Mar

14X111833

79.918,31

39.959,16

17.980,32

Ajuntament de
Marganell

P0824200J

Línia de suport a la
prestació adequada de
serveis públics locals

Canvi ubicació bústies i adecentament
de l'entorn sector el Casot

14X111638

7.908,59

3.954,30

232,35

Ajuntament de
Montgat

P0812500G

Línia de suport a la
prestació adequada de
serveis públics locals

LLOGUER I ADEQUACIÓ NAUS PER
BRIGADA I ARXIU

14X112224

52.118,13

26.059,07

18.742,24

Ajuntament de
Pallejà

P0815600B

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Arranjament de la vorera costat sud
del tram del carrer Església, entre els
carrers Barcelona i J. Molins Parera.

14X112119

33.223,71

16.611,86

0,07

Ajuntament de
Parets del Vallès

P0815800H

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Urbanització i ampliació de
l'aparcament del Camp de les Peces

14X112458

115.000,00

57.500,00

1.188,51

Ajuntament de
Parets del Vallès

P0815800H

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Adequació de dos espais per a gossos
a l'entorn urbà

14X112459

37.326,52

18.663,26

10.507,55
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Import del
pagament
avançat
(EUR)

Import no
justificat a
revocar
(EUR)

Ens destinatari

NIF Ens

Línia de suport

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Pontons

P0816700I

Línia de suport a la
prestació adequada de
serveis públics locals

Prestació de serveis públics locals

14X112123

8.166,44

4.083,22

8.166,44

Ajuntament de
Puig-reig

P0817400E

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE
DIFERENTS CARRERS DEL POBLE

14X110902

56.906,10

28.453,05

1.822,61

Ajuntament de
Rellinars

P0817800F

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

INVERSIÓ CLAVEGUERAM VERGE
DE MONTSERRAT

14X112128

12.100,00

6.050,00

543,71

Ajuntament de
Sant Antoni de
Vilamajor

P0819700F

Línia de suport a la
prestació adequada de
serveis públics locals

Manteniment i millora dels
equipaments municipals

14X112044

45.059,64

22.529,82

40,70

Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat

P0819900B

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Adequació d'espais entre blocs del
barri de Ciutat Cooperativa. Fase B

14X111668

237.075,00

118.537,50

0,01

Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires

P0820700C

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

ESTABILITZACIÓ DE TERRENYS I
TALUSSOS

14X111797

47.005,58

23.502,79

2.716,17

Ajuntament de
Sant Joan Despí

P0821600D

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Reurbanització carrer Montilla

14X111084

276.237,78

138.118,89

27.833,38

Ajuntament de
Sant Just Desvern

P0821900H

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Arranjament i renovació de la fusteria
exterior de l’escola Canigó

14X111781

69.659,79

34.829,90

705,72

Ajuntament de
Sant Just Desvern

P0821900H

Línia de suport a la
prestació adequada de
serveis públics locals

Interessos per l'adquisició de les obres
de "La Vagoneta", període de l'1 de
gener de 2014 a 30 d'octubre 2015

14X111778

60.723,55

30.361,78

512,06

Ajuntament de
Sant Sadurní
d'Anoia

P0824000D

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

REASFALTATS

14X111788

69.000,00

34.500,00

0,55
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Ens destinatari

NIF Ens

Línia de suport

Actuació

Codi XGL

Import
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(EUR)

Ajuntament de
Sant Vicenç de
Montalt

P0826400D

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

REFORMA INTERIOR DEL CASAL
DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE
MONTALT- FASE 1

14X111962

105.861,15

52.930,58

86,68

Ajuntament de
Santa Cecília de
Voltregà

P0824300H

Línia de suport a la
prestació adequada de
serveis públics locals

DESPESES DE PERSONAL

14X111858

7.736,69

3.868,35

0,01

Ajuntament de
Santa Eugènia de
Berga

P0824600A

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Ampliació del carrer Santa Eugènia

14X111022

53.921,72

30.221,82

279,29

Ajuntament de
Santa Maria d'Oló

P0825800F

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Accessibilitat a espais públics (escala
als pisos de dalt i rampa al Centre
recreatiu)

14X111924

30.000,00

15.000,00

1,68

Ajuntament de
Santa Perpètua
de Mogoda

P0826000B

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Parc central fase 3 edifici i ordenació
de volums escomeses i instal·lacions

14X110986

108.683,19

54.341,60

0,02

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Adequació de la instal·lació de
semàfors

14X112410

63.115,30

31.557,65

18.450,94

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

SENYALITZACIÓ TURÍSTICA DEL
MUNICIPI DE TAVÈRNOLES

14X111989

6.976,37

3.488,19

971,50

Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G

Línia de suport a la
prestació adequada de
serveis públics locals

Despesa Financera préstec Projecte
Urbanització Torreblanca II

14X111763

45.777,66

22.888,83

200,00

Ajuntament de
Vallgorguina

P0829500H

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

ESTALVI ENERGÈTIC
D'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR
DELS QUADRES B I D

14X112006

15.124,95

7.562,48

25,41

Ajuntament de
Viladecavalls

P0830100D

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Fase II adequació talussos de
l'Avinguda Barcelona

14X112489

46.500,00

23.250,00

130,21
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Actuació

Codi XGL
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Ajuntament del
Brull

P0802600G

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA
ZONA DE TRACTAMENT D'AIGUA A
LA CASANOVA DE L'ESTANYOL

14X111707

26.172,45

13.086,23

0,77

Ajuntament del
Masnou

P0811700D

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Reurbanització dels trams de carrers
de Primer de Maig i Mare de Déu del
Carme

14X111494

105.201,53

52.600,77

679,44

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

Línia de suport a les
inversions financerament
sostenibles

Instal·lació de climatització en el
Centre Unió Agrícola

14X112203

49.461,20

24.730,60

838,99

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

Línia de suport a la
prestació adequada de
serveis públics locals

MANTENIMENT, EMBELLIMENT I
MILLORA DELS ESPAIS PÚBLICS
MUNICIPALS

14X111574

106.394,27

53.197,14

966,83
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Segon. ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat que
s’indica a continuació es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. Sense perjudici
de l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant transferència bancària al compte
de la Diputació de Barcelona amb IBAN ES33 0182 6035 4402 0160 9428 o efectuar el
pagament a la tresoreria de la Diputació de Barcelona.
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Ens destinatari

NIF Ens

Línia de suport

Actuació

Codi XGL

Línia de suport a
Construcció de voreres d'accés a
les inversions
Ajuntament de Campins P0803800B
la passera sobre la riera de
14X112065
financerament
Campins
sostenibles
Línia de suport a
la prestació
Ajuntament de Pontons P0816700I
adequada de
Prestació de serveis públics locals 14X112123
serveis públics
locals
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Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

19.178,45

9.589,23

9.589,23

8.166,44

4.083,22

4.083,22

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de
l’aprovació del present acord.
Quart. NOTIFICAR el present acord als ens locals afectats.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
12.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’acopi de fusta en la
zona d’influència de la carretera BV-4243 al terme municipal de Castellar de Riu a
favor de l’empresa Guipu S.A. en resolució de l’expedient núm. 2016/9445.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
En data 28/09/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Guipu, SA de data 26 de setembre de 2016 en el qual es
sol·licita autorització per l’acopi de fusta en zona d’influència de la carretera BV-4243,
del PK 13+108 al PK 13+158, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Castellar del Riu (expedient núm. 2016/9445).
En data 02/01/2017 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 Guipu, SA en data 26 de setembre 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:
- L’acopi estarà fora de les zones de domini públic i servitud de la carretera i no
afectarà ni suposarà cap perill per al desenvolupament habitual de l’aparcament.
- Els materials acopiats ho estaran per un termini màxim de 2 mesos.
- En cas de deteriorament del paviment aquest es fressarà i pavimentarà a cada
costat de la zona deteriorada i amb sobre ample d’un metre i amb fondària mínima
de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en calent tipus AC16 SURF S
50/70.
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
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procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- 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.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
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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 Guipu, SA, autorització per a acopiar fusta en
zona d’influència de la carretera BV-4243, del PK 13+108 al PK 13+158, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Castellar del Riu (expedient núm. 2016/9445), 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 Guipu, SA, amb domicili a efectes de
notificacions a Berga (08600), Passeig Indústria, 96, amb indicació dels recursos
procedents.”
13.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’esbrossada i
d’obres de condicionament de terreny i de construcció de camí de vianants, a la
carretera BV-5001, al terme municipal de Montcada i Reixac, en resolució de
l’expedient núm. 2016/10386.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor literal següent:
“Fets
En data 25/10/2016 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació de Barcelona
un escrit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 21 d'octubre de 2016, en el
qual es sol·licita autorització per a la realització d’esbrossada i d’obres de
condicionament de terreny i de construcció de camí de vianants, a la carretera BV5001 del PK 6+972 al PK 7+122, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Montcada i Reixac (expedient núm. 2016/10386).
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En data 25/01/2017 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’Àrea Metropolitana de Barcelona en data 21
d'octubre 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:
- 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 dels talussos afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys ni
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
- Els accessos provisionals d’obres s’hauran de replantejar conjuntament amb el
tècnic de l’oficina tècnica de gestió d’Infraestructures i estar senyalitzat d’acord amb
allò que estableix la instrucció de carreteres 8.3.I.C.
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Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- 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
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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.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
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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’Àrea Metropolitana de Barcelona, autorització
d’esbrossada i d’obres de condicionament de terreny i de construcció de camí de
vianants, a la carretera BV-5001 del PK 6+972 al PK 7+122, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de Montcada i Reixac (expedient núm. 2016/10386), 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’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb
domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08040), carrer 62, 16-18, Edifici A, amb
indicació dels recursos procedents.”
14.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2016/11738.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
En data 22/11/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cardedeu de data 16 de novembre de 2016 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació,
a la carretera BV-5108 al PK 2+618, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal
de Cardedeu (expedient núm. 2016/11738).
En data 07/02/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Cardedeu en data 16 de novembre
de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- Per davant de la línia d’edificació establerta a 25 metres de l’aresta exterior de la
calçada de la carretera només són autoritzables obres de conservació de les
edificacions i construccions existents.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- 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.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- 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.

87

Àrea de Presidència
Secretaria General

- 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.”
Fonaments de dret
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 Cardedeu, autorització d’obres
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de conservació d'edificació, a la carretera BV-5108 al PK 2+618, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Cardedeu (expedient núm. 2016/11738), 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 Cardedeu, amb domicili a
efectes de notificacions a Cardedeu (08440), Pl. St. Joan, 1, amb indicació dels
recursos procedents.”
15.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’instal·lació
de sistema fix de vídeo vigilància, a la carretera BV-5031 al terme municipal de
Sant Vicenç de Montalt a favor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en
resolució de l’expedient núm. 2016/11886.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
En data 29/11/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt de data 22 de
novembre de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres
d’instal·lació de sistema fix de vídeo vigilància, a la carretera BV-5031 del PK 9+506 al
PK 9+534, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Montalt
(expedient núm. 2016/11886).
En data 31/01/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en data 22 de
novembre 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:
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al
personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del
trànsit a la zona afectada per les obres.
- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera. El
paral·lelisme de línia, el suport i en general tota la instal·lació, estaran separades de
la tanca de protecció de la carretera, amb una distància mínima d’un metre.
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- El paral·lelisme de línia anirà dins d’un prisma de formigó i aquest, la seva part
superior, anirà a una profunditat mínima d’un metre respecte de la rasant del
terreny.
- 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.
- No s’afectaran els ponts ni les obres de fàbrica llevat que s’autoritzi expressament.
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.”
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Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt,
autorització d’obres d’instal·lació de sistema fix de vídeo vigilància, a la carretera BV5031 del PK 9+506 al PK 9+534, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant
Vicenç de Montalt (expedient núm. 2016/11886), que s’hauran de dur a terme d’acord
amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt,
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç de Montalt (08394), carrer Sant
Antoni, 13, amb indicació dels recursos procedents.”
16.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de
l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm.
2016/12016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
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“Fets
En data 01/12/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès de data 28 de
novembre de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de
manteniment d'accés existent, a la carretera BV-4608 del PK 0+525 al PK 0+536,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès
(expedient núm. 2016/12016).
En data 24/01/2017 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 Agustí de Lluçanès en data 28
de novembre 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:
- 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.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera. La cuneta de la carretera tindrà continuïtat per l’embocadura de
l’accés mitjançant un gual.
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

93

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.
- 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.”
Fonaments de dret
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 Sant Agustí de Lluçanès,
autorització d’obres de manteniment d'accés existent, a la carretera BV-4608 del PK
0+525 al PK 0+536, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Agustí
de Lluçanès (expedient núm. 2016/12016), que s’hauran de dur a terme d’acord amb
les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe
tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès,
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Agustí de Lluçanès (08586), carrer Alou,
6, amb indicació dels recursos procedents.”
17.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres per a
posterior transformació a camp de conreu, a la carretera C-143b al terme
municipal de Sant Martí de Centelles, en resolució de l’expedient núm.
2016/12367.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
“Fets
En data 19/12/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Gestió Forestal Sostenible S.L. de data 18 de desembre de
2016, en el qual es sol·licita autorització per a la realització de tala d'arbres per a
posterior transformació a camp de conreu, a la carretera C-1413b del PK 8+500 al PK
9+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí de Centelles
(expedient núm. 2016/12367).
En data 31/01/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per Gestió Forestal Sostenible S.L. en data 18 de
desembre 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
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- 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,
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització 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.”
Fonaments de dret
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).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Gestió Forestal Sostenible S.L., autorització de
tala d'arbres per a posterior transformació a camp de conreu, a la carretera C-1413b
del PK 8+500 al PK 9+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Martí de Centelles (expedient núm. 2016/12367), 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 a Gestió Forestal Sostenible S.L., amb
domicili a efectes de notificacions a Malla (08519), Mas la Fàbrica s/n, amb indicació
dels recursos procedents.”
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la rectificació
de l’error material existent en l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió
ordinària de data 23 de febrer de 2017, referent a l’aprovació de la convocatòria,
que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència, amb l’objecte d’ampliar el parc
municipal d’habitatge per a l’exercici 2017.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny (en endavant ROAS).
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2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.
3. Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència és
la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a
l’article 22 de la LGS.
4. Atès que des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i per part de la Gerència de
serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, es vol incentivar les polítiques d’accés a
l’habitatge, mitjançant la provisió d’habitatges de titularitat pública municipal amb
finalitat social, per poder donar resposta a les diferents necessitats socials i
residencials de la ciutadania.
5. Per això es vol destinar l’import indicat a la present prova pilot, a una línia de suport
econòmic directe als municipis per finançar l’adquisició de determinats habitatges:
A. Mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015,
de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, que exerceix la
Generalitat de Catalunya en benefici dels ens locals on es troba l’habitatge.
B. Compra d’habitatges a preu per sota mercat.
6. Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
200.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació G/50300/15100/76200 del pressupost de
l’exercici 2017.
7. Atès que per acord adoptat per la Junta de Govern d’aquesta Diputació, per
delegació de la Presidència, en sessió ordinària celebrada en data 23 de febrer de
2017 (Núm. registre resolucions: 63/2017), es va aprovar la convocatòria, que
incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions directes en
concurrència de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a
l’exercici 2017.
8. Atès que en el Dictamen corresponent i documentació annexa aprovat en virtut del
referit acord de la Junta de Govern s’ha detectat un error consistent en que, on diu:
“..., d’acord amb l’annex al Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’Habitatge”,
ha de dir:
“..., d’acord amb l’annex a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial”.
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Fonaments de dret
1. Vist el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, referent a la rectificació dels
errors materials de fet.
2. Vist el punt 3. 3. b) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la rectificació de l’error material de fet produït en l’extracte en versió
catalana, que figura a l’apartat segon de la part dispositiva, de l’acord adoptat per la
Junta de Govern d’aquesta Diputació, per delegació de la Presidència, en sessió
ordinària celebrada en data 23 de febrer de 2017 (Núm. registre resolucions: 63/2017),
pel qual es va aprovar la convocatòria que incorpora les bases específiques, per a
l’atorgament de subvencions directes en concurrència de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, Gerència de serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, amb l’objecte
d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2017. En virtut d’aquesta
rectificació, a la clàusula primera relativa als beneficiaris, on diu:
“..., d’acord amb l’annex al Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’Habitatge”,
ha de dir:
“..., d’acord amb l’annex a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial”.
Segon.- Aprovar la rectificació de l’error material de fet produït en l’extracte en versió
castellana, que figura a l’Annex II del referit acord adoptat per la Junta de Govern
d’aquesta Diputació, (Núm. registre resolucions: 63/2017), en virtut de la qual, a la
clàusula primera relativa als beneficiaris, on diu:
“..., de acuerdo con el anexo al Decreto 75/2014 del Plan para el derecho a la
vivienda”,
ha de dir:
“..., de acuerdo con el anexo a la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de
protección del derecho a la vivienda de las persones en riesgo de exclusión
residencial”.
Tercer.- Procedir a la rectificació de l’error en el Dictamen i la documentació annexa
que va ser aprovada en virtut del referit acord de la Junta de Govern, adoptat en
sessió celebrada el 23 de febrer de 2017 i PUBLICAR l’extracte rectificat de la present
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convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de
Dades Nacional de Subvencions.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Quan vam veure que deia error material, pensàvem que es feia
referència al zero del qual parlàvem fa quinze dies. Veiem que no i esperem, amb
candeletes, la modificació de crèdit anunciada.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar
l’aprovació del Programa Anual 2017, que s’adjunta com a annex, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages
Nord per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de
2017, per un import de 110.000 € (cent deu mil euros).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni Marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs,
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos del Bages Nord, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb
els Programes Anuals.
Atès que el Programa Anual corresponent a l’exercici 2017 ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes
Anuals, que per aquest exercici és de cent deu mil Euros (110.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions
derivades del Programa Anual han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any.
Atès que és coherent, amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
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d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2017, que s’adjunta com a
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
del Bages Nord per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa Anual, pel seu import total de cent deu mil Euros (110.000,00 €) a
favor de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2017.
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en
l’esmentat Programa Anual.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
del Bages Nord i als ajuntaments de Callús, Castellnou del Bages, Navàs, Santpedor,
Sant Joan de Vilatorrada i Súria.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense
efecte el conveni tipus aprovat per acord de la Junta de Govern adoptat en
sessió ordinària de data 14 de novembre de 2013 (BOPB 25.11.2013), així com
aprovar un nou conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de
Barcelona i els ens locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin,
per al desplegament del Sistema d’Informació de Serveis Socials DIBA-HESTIA.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i
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presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
atribueix a les diputacions, entre d’altres, la competència per a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en l’article 84.2.m) que els governs locals
de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les
lleis, sobre la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis
socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels
immigrants, competències l’abast de les quals han estat aclarides pel Decret Llei
3/2014, de 17 de juny, pel qual s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a
Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local.
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals
de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials. Les
competències dels ens locals en aquest àmbit es preveuen, principalment, en els
articles 31 i 32.
L’article 41.1 de la citada Llei 12/2007 disposa que l’Administració de la Generalitat i
els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord
amb les competències respectives, mitjançant els instruments establerts per la
legislació general de règim jurídic i procediment administratiu, i la legislació de règim
local.
La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya defineix al seu article 1r que el seu objecte és regular:
a) L’ús dels mitjans electrònics en les actuacions del sector públic de Catalunya.
b) L’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre les entitats del sector públic i
els ciutadans a Catalunya.
c) La definició dels instruments per a desenvolupar i fomentar la relació entre les
entitats i els organismes que conformen el sector públic de Catalunya, i entre
aquests i els ciutadans, per mitjans electrònics.
d) La concreció del model català d’administració electrònica entre les entitats del
sector públic de Catalunya.
El seu article 7è, Cooperació i col·laboració entre les administracions públiques
catalanes en matèria d’ús dels mitjans electrònics, estableix a l’apartat 2n que
l’Administració de la Generalitat i els ens locals, sens perjudici d’altres fórmules de
col·laboració, cooperen i col·laboren, ordinàriament i voluntàriament, per mitjà del
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en:
a) L’impuls i el desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics per les entitats del
sector públic de Catalunya.
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b) La coordinació de llurs estratègies i actuacions en matèria d’ús dels mitjans
electrònics.
c) La definició i l’execució de les estratègies comunes que s’han de desenvolupar
en els àmbits següents:
– La creació i la prestació de serveis comuns d’administració electrònica per a
les entitats que integren el sector públic de Catalunya.
– La reutilització de les aplicacions i els serveis d’administració electrònica que
es desenvolupin.
– L’extensió dels mitjans electrònics per garantir la identitat i per acreditar la
voluntat en les actuacions dels ciutadans i el personal del sector públic.
– La promoció de la interoperabilitat dels sistemes d’informació del sector públic
català i amb la resta d’administracions i d’institucions.
– La garantia de la confidencialitat, la integritat, la identitat i el no-rebuig en les
comunicacions electròniques.
L’apartat 3r, del mateix article 7è estableix que el Consorci d’Administració Oberta
Electrònica de Catalunya, en el marc de les competències que li atribueixen els seus
estatuts o que li deleguen les administracions públiques que en formen part, exerceix
les funcions, entre altres, següents:
a) Desenvolupar aplicacions, eines i serveis electrònics i promoure’n l’ús per les
entitats que integren el sector públic de Catalunya.
b) Elaborar criteris i recomanacions per garantir la interoperabilitat de la informació
derivada de l’actuació de les entitats que conformen el sector públic de
Catalunya.
c) Desenvolupar i executar mesures de cooperació de l’Administració de la
Generalitat amb els ens locals que formen part del Consorci Administració
Oberta Electrònica de Catalunya en matèria d’ús dels mitjans electrònics.
L’Àrea d’Atenció a les Persones desenvolupa actuacions de suport als ens locals de la
demarcació de Barcelona amb l’objectiu de la modernització de l’administració pública,
en concret dels serveis socials d’atenció primària, desplegant tot un seguit
d’actuacions destinades a dotar als ens locals d’instruments per a la millora de la
gestió i organització dels seus serveis.
En el seu moment, la Diputació de Barcelona inicia un procés d’anàlisi, diagnosi i
valoració de diferents alternatives d’eines i sistemes d’informació, entre les
desenvolupades tant per organitzacions privades com per organitzacions públiques,
amb l’objectiu de donar resposta a les noves necessitats derivades de l’obsolescència
funcional de la solució XISSAP. D’aquesta anàlisi es desprèn que la solució de
programari Hestia és la que ofereix les funcionalitats més idònies per als ens locals
que gestionen els serveis socials bàsics.
La solució Hestia permet gestionar bona part de les matèries que es porten a terme
des d’una Àrea de Serveis Socials bàsics. Està format per una sèrie de mòduls que
donen resposta al primer nivell del sistema públic de serveis socials, que tenen
caràcter polivalent, comunitari i preventiu, i als equips multidisciplinars que el fan servir
com a eina bàsica de treball.
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Per aquest motiu, el 14 de novembre de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona aprovà el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el
Consell Comarcal del Tarragonès per al desplegament de la solució Hestia als ens
locals de la demarcació de Barcelona que ho sol·licitin i el conveni tipus per regular les
relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació
territorial per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBAHESTIA.
El 24 de juliol de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovà
l’adhesió al servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma DIBA-HESTIA,
destinat a la gestió integral dels serveis socials per a la Gerència de Serveis de
Benestar Social, ofert en mode servei pel Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya
Atesa la finalització de la relació convencional amb el Consell Comarcal del
Tarragonès, i que la Diputació de Barcelona s’ha adherit al servei d’atenció a l’usuari i
manteniment de la plataforma DIBA-HESTIA ofert en mode servei per l’AOC, s’ha de
procedir a l’aprovació d’un nou conveni tipus per regular les relacions entre la
Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació territorial per al
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA, que
substitueixi l’aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en
sessió de data 14 de novembre de 2013 (BOPB 25.11.2013)
En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha
incorporat a l’expedient.
Vist el punt 3.4.i.2) 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, en data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el 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.- DEIXAR SENSE EFECTE el conveni tipus per regular les relacions entre la
Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació territorial per al
desplegament del Sistema d’Informació de Serveis Socials DIBA-HESTIA, aprovat per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 14 de
novembre de 2013 (BOPB 25.11.2013).
Segon.- APROVAR un nou conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació
de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per
al desplegament del Sistema d’Informació de Serveis Socials DIBA-HESTIA, el text del
qual es transcriu a continuació:
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“CONVENI TIPUS PER REGULAR LES RELACIONS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
ELS ENS LOCALS DE LA SEVA DEMARCACIÓ TERRITORIAL QUE S’HI ADHEREIXIN, PER
AL DESPLEGAMENT DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DIBA–
HESTIA
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- Que l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
atribueix a les Diputacions, entre d’altres, la competència per a l’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
II.- Que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en l’article 84.2.m) que els governs
locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que determinin
les lleis, sobre la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis
socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants,
competències l’abast de les quals han estat aclarides pel Decret Llei 3/2014, de 17 de juny,
pel qual s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
III.- Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals de
Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials. Les
competències dels ens locals en aquest àmbit es preveuen, principalment, en els articles 31
i 32.
IV.- Que l’article 41.1 de la citada Llei 12/2007 disposa que l’Administració de la Generalitat i
els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les
competències respectives, mitjançant els instruments establerts per la legislació general de
règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim local.
V.- Que la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya defineix al seu article 1r que el seu objecte és regular:
a) L’ús dels mitjans electrònics en les actuacions del sector públic de Catalunya.
b) L’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre les entitats del sector públic i els
ciutadans a Catalunya.
c) La definició dels instruments per a desenvolupar i fomentar la relació entre les entitats
i els organismes que conformen el sector públic de Catalunya, i entre aquests i els
ciutadans, per mitjans electrònics.
d) La concreció del model català d’administració electrònica entre les entitats del sector
públic de Catalunya.
El seu article 7è, Cooperació i col·laboració entre les administracions públiques catalanes en
matèria d’ús dels mitjans electrònics, estableix a l’apartat 2n que l’Administració de la
Generalitat i els ens locals, sens perjudici d’altres fórmules de col·laboració, cooperen i
col·laboren, ordinàriament i voluntàriament, per mitjà del Consorci Administració Oberta
Electrònica de Catalunya, en:
a) L’impuls i el desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics per les entitats del
sector públic de Catalunya.
b) La coordinació de llurs estratègies i actuacions en matèria d’ús dels mitjans
electrònics.
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c) La definició i l’execució de les estratègies comunes que s’han de desenvolupar en els
àmbits següents:
– La creació i la prestació de serveis comuns d’administració electrònica per a les
entitats que integren el sector públic de Catalunya.
– La reutilització de les aplicacions i els serveis d’administració electrònica que es
desenvolupin.
– L’extensió dels mitjans electrònics per garantir la identitat i per acreditar la voluntat
en les actuacions dels ciutadans i el personal del sector públic.
– La promoció de la interoperabilitat dels sistemes d’informació del sector públic
català i amb la resta d’administracions i d’institucions.
– La garantia de la confidencialitat, la integritat, la identitat i el no-rebuig en les
comunicacions electròniques.
L’apartat 3r, del mateix article 7è estableix que el Consorci d’Administració Oberta
Electrònica de Catalunya, en el marc de les competències que li atribueixen els seus
estatuts o que li deleguen les administracions públiques que en formen part, exerceix les
funcions, entre altres, següents:
a) Desenvolupar aplicacions, eines i serveis electrònics i promoure’n l’ús per les entitats
que integren el sector públic de Catalunya.
b) Elaborar criteris i recomanacions per garantir la interoperabilitat de la informació
derivada de l’actuació de les entitats que conformen el sector públic de Catalunya.
c) Desenvolupar i executar mesures de cooperació de l’Administració de la Generalitat
amb els ens locals que formen part del Consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya en matèria d’ús dels mitjans electrònics.
VI.- Que l’Àrea d’Atenció a les Persones desenvolupa actuacions de suport als ens locals de
la demarcació de Barcelona amb l’objectiu de la modernització de l’administració pública, en
concret dels serveis socials d’atenció primària, desplegant tot un seguit d’actuacions
destinades a dotar als ens locals d’instruments per a la millora de la gestió i organització
dels seus serveis.
VII.- Que en el seu moment, la Diputació de Barcelona inicia un procés d’anàlisi, diagnosi i
valoració de diferents alternatives d’eines i sistemes d’informació, entre les desenvolupades
tant per organitzacions privades com per organitzacions públiques, amb l’objectiu de donar
resposta a les noves necessitats derivades de l’obsolescència funcional de la solució
XISSAP. D’aquesta anàlisi es desprèn que la solució de programari Hestia és la que ofereix
les funcionalitats més idònies per als ens locals que gestionen els serveis socials bàsics.
VIII.- Que la solució Hestia permet gestionar bona part de les matèries que es porten a
terme des d’una Àrea de Serveis Socials bàsics. Està format per una sèrie de mòduls que
donen resposta al primer nivell del sistema públic de serveis socials, que tenen caràcter
polivalent, comunitari i preventiu i als equips multidisciplinars que el fa servir com a eina
bàsica de treball.
IX.- Que per aquest motiu el 14 de novembre de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona aprovà el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell
Comarcal del Tarragonès per al desplegament de la solució Hestia als Ens locals de la
demarcació de Barcelona que ho sol·licitin i el conveni tipus per regular les relacions entre la
Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació territorial per al desplegament
del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA.
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X.- Que, per aquest motiu, el 24 de juliol de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona aprovà l’adhesió al servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma
DIBA-HESTIA, destinat a la gestió integral des serveis socials per a la Gerència de Serveis
de Benestar Social, ofert en mode servei pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
XI.- Que, atesa la finalització de la relació convencional amb el Consell Comarcal del
Tarragonès, i que la Diputació de Barcelona s’ha adherit al servei d’atenció a l’usuari i
manteniment de la plataforma DIBA-HESTIA ofert en mode servei per l’AOC, s’ha de
procedir a l’aprovació d’un nou conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de
Barcelona i els ens locals de la seva demarcació territorial per al desplegament del sistema
d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA, que substitueixi l’aprovat per acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 14 de novembre de 2013
(BOPB 25.11.2013)
XII.- Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data........ ha
aprovat el present conveni tipus.
Per tot això, la Diputació de Barcelona i els Ens locals de la seva demarcació territorial
adherits voluntàriament al present conveni tipus, estableixen de comú acord les següents:
CLÀUSULES
Clàusula primera.- Fins genèrics
1.1.- A través del present conveni tipus, es regulen les relacions entre la Diputació de
Barcelona i els Ens locals que s’hi adhereixin, que regiran el desplegament, la gestió i
l’ampliació de la plataforma DIBA-HESTIA.
1.2.- La plataforma DIBA-HESTIA consisteix en un aplicatiu de gestió dels serveis socials
bàsics que permet la documentació i gestió dels expedients socials així com la consulta i
explotació d’informació en aquest àmbit.
1.3.- L’aplicatiu gestiona les bases de dades residenciades en un servidor de la Diputació de
Barcelona al qual els ens locals hi accediran a través d’Internet.
Clàusula segona.- Procediment d’adhesió
2.1.- Es poden adherir a aquest conveni tipus:
a) Tots els ens locals de la demarcació de Barcelona que gestionin una Àrea Bàsica de
Serveis Socials d'acord amb l'organització territorial del sistema públic de serveis
socials establerta pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya.
b) Opcionalment, s’admetrà, també, l’adhesió dels municipis menors de 20.000 habitants
que gestionin per compte propi les competències de serveis socials
2.2.- El/la Secretari/ària de l’Ens local haurà de trametre a l’Oficina de Suport Intern de la
Gerència de Benestar Social de la Diputació de Barcelona (Edifici Serradell, 3a planta,
Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 de Barcelona) diligència de l’acord d’adhesió al
present conveni tipus i l’acceptació del seu clausulat, efectuada per l’òrgan competent de
l’Ens local.
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2.3.- En el cas de que l’adhesió la realitzi un Ens supramunicipal, si aquest no n’és el
responsable de les dades, haurà d’adjuntar a la diligència d’adhesió l'acord d’accés a les
dades per compte de tercers de tots els municipis als qui representi, que permeti
subencarregar a la Diputació de Barcelona i al Consorci AOC, el tractament de les dades
personals.
2.4.- L’adhesió a aquest conveni tipus no comporta la participació immediata en el projecte.
La Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones fixarà el termini
d’implantació previst en funció de les possibilitats i disponibilitats de recursos tecnològics
humans i materials.
2.5.- Els Ens locals ja adherits al conveni tipus aprovat per acord de la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona en sessió de data 14 de novembre de 2013 (BOPB 25.11.2013),
no han de tornar a adherir-se al present conveni.
Clàusula tercera.- Obligacions de les parts
3.1.- L’Ens local adherit al present conveni tipus es compromet i s’obliga a:
a) Tenir, com a responsable del fitxer, els fitxers que continguin dades de caràcter
personal, degudament legalitzats i registrats al corresponent Registre de fitxers,
inscripció que s’haurà de produir preceptivament amb anterioritat a que es doni
l’accés a la plataforma DIBA-HESTIA.
b) Seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la
normativa o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.
c) Mantenir actualitzada la informació relativa als usuaris dels serveis socials d’atenció
primària com a mínim amb la freqüència i regularitat que s’estableixi amb caràcter
general, i a prendre les mesures necessàries perquè els accessos a la plataforma
DIBA-HESTIA siguin únicament els autoritzats.
d) Seguir les instruccions de gestió que la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones pugui dictar.
3.2.- La Diputació de Barcelona es compromet i s’obliga a:
a) Sol·licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya la prestació del servei
d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hestia als ens de la demarcació de
Barcelona adherits al Conveni tipus de les relacions entre la Diputació de Barcelona i
els referits ens locals, per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials
Diba-Hestia.
b) Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei
per part del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que es troben publicades
a la seva seu electrònica http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS.
c) Comunicar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya la relació d’ens adherits
al Conveni amb la Diputació de Barcelona i els ens locals de la seva demarcació per
al desplegament del sistema d’informació de serveis socials Diba-Hestia als que el
Consorci ha de prestar els serveis, per tal que puguin accedir a partir d’aquell moment
al servei Hestia ofert pel Consorci.
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d) Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.
e) Posar a l’abast dels municipis el software necessari per a la realització de les
consultes i altres operacions necessàries per al manteniment de les dades.
f) En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis
d’informació digital, de conformitat amb les instruccions dels Ens locals adherits i
d’acord amb la legislació vigent.
Clàusula quarta.- Protecció de dades de caràcter personal.
4.1.- Objecte de l’encàrrec de tractament
a) Els Ens locals adherits, com a responsables dels fitxers:
ENCARREGUEN a la Diputació de Barcelona el tractament de les dades personals
contingudes a la plataforma DIBA-HESTIA i AUTORITZEN a la Diputació de
Barcelona, com a encarregada del tractament principal, a habilitar al Consorci
Administració Oberta de Catalunya, com a subencarregada del tractament, per
tractar, per compte dels ens adherits, com a responsables del fitxer, les dades de
caràcter personal necessàries per prestar el servei suport d’usuaris, suport a la
instal·lació de l’aplicatiu i base de dades, suport per a la configuració, suport pels
treballs de migració de les dades, desenvolupament d’evolutius d’adaptació pel que fa
a sectors, equips de treball, accés a dades del padró i gestió del mòdul agenda,
formació dels usuaris dels ens locals, suport per a la gestió i resolució d’incidències
del programari Hèstia.
b) El tractament consistirà en:
Accés a les dades

Elaboració

Elaboració de còpies

Modificació

Recollida

Bloqueig

Conservació

Comunicació

Altres: Generar llistats estadístics i personalitzats a petició dels ens locals
responsables dels fitxers.
4.2.- Identificació dels fitxers afectats
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,
els ens locals adherits a la plataforma DIBA-Hèstia, com a responsables del fitxer, o la
Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, posaran a disposició del
Consorci AOC, subencarrregada del tractament, les dades de caràcter personal necessàries
per dur a terme les actuacions objecte del present conveni
4.3.- Durada
L’encàrrec del tractament durarà mentre es presti el Servei per part del Consorci AOC.
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4.4.- Obligacions de l’encarregat del tractament
Correspon a la Diputació de Barcelona com a encarregada del tractament:
a) La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot
seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no
autoritzat en aquest conveni, o en les instruccions expresses que li siguin
comunicades pels Ens locals adherits.
b) El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions
següents:


Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la realització de les actuacions
derivades de la gestió dels servies socials d’atenció primària de l’Ens local d’acord amb
les indicacions del responsable del fitxer.



La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les
fases del tractament, d’acord amb les previsions establertes a la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al
Reglament 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016
(RGPD) .

c) La Diputació de Barcelona no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap altre
finalitat que no sigui per la qual van ser recollides, ni les comunicarà o cedirà a cap
entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada sense l’expressa
autorització de l’Ens local adherit.
d) En el supòsit d’extinció del conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar
totes les dades de què disposi, tant les emmagatzemades en suports informàtics com
les que es trobin en suport paper.
e) La Diputació no tractarà dades fora del territori de la UE ni tan sols per al seu
emmagatzemament o per a la realització de còpies de seguretat.
f) La Diputació de Barcelona adoptarà les mesures de seguretat previstes en el
Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel R.D. 1720/2007 (RDLOPD),
de 21 de desembre, i les previstes al RGPD
g) En concret haurà de contemplar i implementar les mesures de seguretat del nivell alt,
les quals es concreten en les següents:
o Elaborar el document de seguretat de nivell alt, en el qual hi constaran les
mesures de seguretat i els procediments tecnicoadministratius que
s'implementaran per garantir la seguretat de les dades i els sistemes en què es
continguin.
o Confecció d’una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb
indicació del nivell d’accés autoritzat.
o Descripció del mecanisme d’identificació i autenticació dels usuaris en l’accés al
sistema d’informació.
112

Àrea de Presidència
Secretaria General

o Implantació d’un registre que reculli el tipus d’incidència, el moment en què s’ha
produït, la persona que la notifica i la persona que rep la comunicació i els efectes
derivats de la incidència, les recuperacions que es realitzin, l’operador que
l’executi i les incidències que es poguessin produir.
o En el cas que es produeixi una incidència, i un cop complimentat el registre de la
mateixa, es farà arribar aquesta informació a l’Ens local responsable del fitxer
objecte de la incidència.
o Existència d’un procediment que permeti l’emmagatzematge dels accessos a la
informació, amb indicació de l’usuari, la data i hora d’accés, el tipus d’accés i els
registres als quals s’ha accedit.
o Habilitació dels mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò
que es refereix a l’intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de
tal manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses.
h) Atesa la titularitat dels Ens locals adherits de la competència sobre l’assistència a les
persones, correspondrà a cada Ens local, que encomana l’exercici de les
competències, l’acompliment de les obligacions assenyalades a l’article 20 de la
LOPD, de 13.12 (de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i a la resta de normes
concordants. La inscripció al corresponent Registre de fitxers s’haurà de produir
preceptivament amb anterioritat a que la Diputació de Barcelona doni l’accés a la
plataforma DIBA-HESTIA sempre que aquest accés sigui amb anterioritat al 25 de
maig de 2018 data en que entra en vigor el RGPD que deroga les actuals obligacions
de registre de fitxers.
L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les obligacions s’entenen
sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades
per la Diputació, fossin acceptades per l’Ens Local que encomana.
i) La Diputació de Barcelona podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a
la realització d’estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de
tractament estaran despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat.
4.5.- Obligacions del subencarregat del tractament
El contingut del subtractament de les dades és el que s’indica en les condicions generals del
serveis del Consorci AOC i en les condicions específiques de prestació del servei Hèstia. En
concret, s’estipula que:
El Consorci AOC i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de protecció de dades de
caràcter personal, en especial la LOPD i el RDLOPD, així com el que estableix el RGPD i,
de forma específica, al compliment de les condicions següents:
a) Utilitzar les dades només per a la prestació del corresponent servei.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
c) No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació,
llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del fitxer o tractament,
en els supòsits legalment admissibles.
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d) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin
tingut accés com a conseqüència de la prestació dels seus serveis, fins i tot després
de finalitzar el seu objecte.
e) Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats de
cada encàrrec.
f) Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.
g) Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell alt, segons el que
estableix el RDLOPD.
h) Sotmetre’s a les auditories de compliment de la normativa de protecció de dades, com
a mínim cada 2 anys i, en qualsevol cas, sempre que es produeixin modificacions
substancials en els sistemes d’informació.
i) Informar al personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat
aplicables.
j) No tractar dades fora del territori de la UE ni tan sols per al seu emmagatzemament o
per a la realització de còpies de seguretat.
k) Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els
suports on constin dades personals, un cop finalitzada la prestació, esborrant-se totes
les dades existents als seus sistemes d’informació.
l) No obstant això, el Consorci pot conservar una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la prestació
del servei.
m) S’autoritza al Consorci AOC per subcontractar, total o parcialment, la prestació del
servei prèvia comunicació a l’ens responsable de la intenció de subcontractar, així
com del següents aspectes: percentatge de tasques subcontractades respecte de
l’objecte principal del contracte, identitat del subcontractista i acreditació de la seva
aptitud per a la seva execució. El contractista, com a subencarregat del tractament,
estarà obligat al compliment de les mateixes obligacions que el Consorci AOC.
S’autoritza al Consorci AOC, si fos necessari per prestar el servei, a incorporar les dades a
dispositius portàtils o a tractar-les fora de les instal·lacions del Consorci AOC, garantint el
nivell de seguretat corresponent.
4.6 . Exercici de drets
En cap cas la Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, i el Consorci
AOC, com a subencarregat del tractament, resoldran els procediments d’exercici dels drets
ARCO, que assumiran sempre, en exclusiva, els responsables dels fitxers.
No obstant, si qualsevol dels encarregats rep una sol·licitud sobre aquesta matèria la posarà
en coneixement de l’ens responsable del fitxer abans de 24h.
4.7 Notificació de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació
indeguda, tal i com s’estableix a l’art. 33 del RGPD i en qualsevol cas abans del termini
màxim de 24h, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les
quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i
comunicar la incidència.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:

114

Àrea de Presidència
Secretaria General

1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals
afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per
mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la
informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
Correspon al responsable del tractament la valoració de necessitat i la notificació de la
violació de seguretat a les persones afectades així com a l’APDCAT.
Clàusula cinquena.- Ús dels serveis electrònics del Consorci d’Administració Oberta
de Catalunya (Via Oberta)
Els Ens locals adherits, com a responsables dels fitxers, AUTORITZEN a la Diputació de
Barcelona, com a encarregada del tractament, a adoptar aquelles mesures que siguin
necessàries per facilitar l’accés a les dades dels serveis de Via Oberta mitjançant l’aplicatiu
Hèstia. A aquests efectes, la Diputació de Barcelona tramitarà l’obtenció del certificat
d’aplicació necessari per interactuar amb l’AOC. Al seu torn, l’Ens local adherit, si fos
necessari, realitzarà l’adhesió al Conveni Marc d’Interoperabilitat i als protocols específics
que es requereixin per a l’ús dels diferents serveis de Via Oberta.
Clàusula sisena.- Vigència
6.1.- La vigència d’aquest conveni tipus s’estendrà des del dia següent a la seva publicació
en el BOPB i fins el 31 de desembre de 2017.
6.2.- Finalitzat el període vigència quedarà tàcitament prorrogat per períodes successius d’un
any, fins un màxim de quatre anys, mentre no sigui denunciat. La denúncia del conveni per
alguna de les parts haurà de realitzar-se amb una antelació mínima d’un mes abans que
finalitzi el període de vigència.
Clàusula setena.- Identificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ens local haurà de preveure la presència de la
marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació.
Clàusula vuitena.- Incompliment
8.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc
a la seva resolució.
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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 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 locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Clàusula novena.- Formes d’extinció
El present conveni tipus 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 la impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les
seves previsions per part de la Diputació de Barcelona, així com l’existència de
circumstàncies sobrevingudes que alterin l’interès específic d’una de les parts en
l’objecte del conveni.
- 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.
Clàusula desena.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
Clàusula onzena.- Funcions de direcció i inspecció
11.1.- Els representants tècnics de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona podran exercir en qualsevol moment
les funcions de seguiment i d’informació sobre la plataforma DIBA-HESTIA.
11.2.- Correspon a la presidència delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones dictar les
instruccions que consideri necessàries per al correcte desenvolupament del present conveni
tipus”

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Agrairíem alguna explicació d’aquest conveni atesa la seva
importància.
La senyora presidenta dóna la paraula a la vicepresidenta quarta i presidenta
delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones, senyora Budó (CiU), qui diu: De fet,
és la renovació d’aquest conveni, amb aquest programa informàtic, que va començar,
com vostè sap, arran de la Diputació de Barcelona i que és el programa que utilitzen
genèricament tots els serveis socials. Més informació ... Si vol, li facilitarem l’acord del
Dictamen.
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21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni tipus que regula les condicions que han de regir per a l’acolliment de les
unitats mòbils del Servei Local de Teleassistència.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. Els serveis de telealarma i teleassistència són una modalitat del servei d’ajuda a
domicili per tal d’oferir als usuaris, amb la tecnologia adequada, una atenció
permanent i a distància.
2. Amb aquest servei es pretén contribuir a millorar l’autonomia personal afavorint la
permanència de la persona en el seu entorn habitual, sent els seus destinataris
aquelles persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència a causa de
l’edat i el seu estat físic, que viuen soles o amb persones que no les poden atendre
de manera continuada i suficient. Les Unitats mòbils són un recurs d’atenció a
emergències socials integrat en el Servei Local de Teleassistència de la demarcació
de Barcelona i per tant, un recurs que incorpora aspectes de qualitat específics a la
prestació del servei de Teleassistència.
3. La Unitat Mòbil es configura com un recurs d’emergència social i de suport sanitari,
amb perfils professionals tècnics amb formació i coneixements en primers auxilis,
l’àmbit de les emergències, la gerontologia i la tecnologia aplicada al Servei Local
de Teleassistència; i que opera 24 hores els 365 dies l’any garantint la cobertura del
100% de la demarcació de Barcelona mitjançant un model d’intervenció flexible,
independentment de la tipologia de base territorial que tingui l’Ens local.
4. Atès que en data 15 de desembre de 2016, es va subscriure un nou contracte per a
la prestació del servei de Teleassistència entre Televida Servicios Sociosanitarios,
SL i la Diputació de Barcelona, s’ha d’entendre com a extingits els convenis
subscrits amb anterioritat i que per tal d’implementar el recurs de les Unitats mòbils
s’ha de procedir a l’aprovació d’un nou conveni tipus que reguli les noves
necessitats.
Fonaments de dret
1. Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, així com el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, segons les quals són competències pròpies de les Diputacions
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la
coordinació dels serveis públics municipals.

117

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència.
3. Vist l’article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
4. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions
públiques, amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a
aquestes i amb entitats privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a
la consecució de finalitat d’interès comú.
5. Vist l'apartat 3.4.i.2) 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, i publicada en el 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
Únic.- Aprovar el conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els ens
locals de la província, que siguin la seu de la Unitat Mòbil del Servei de
Teleassistència, sobre les condicions que han de regir l’acolliment de les Unitats
mòbils del Servei Local de Teleassistència i d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L’ENS LOCAL DE XXXXXXXXXXXXX SOBRE LES CONDICIONS QUE
HAN DE REGIR L’ACOLLIMENT DE LES UNITATS MÒBILS DEL SERVEI LOCAL DE
TELEASSISTÈNCIA
PARTS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la diputada delegada de Benestar Social
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Maite Fandos i Payà, i facultada d’acord amb
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i d'atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016; assistida per la secretària delegada, Sra. Laura
Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
Corporació núm.: 7731/16, de 28 de juliol de 2016, publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.
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AJUNTAMENT/CONSELL COMARCAL DE XXXXXXXXX, representat per l’Alcalde/essa
Il·lm./a Sr/a President xxxxxxxxxxxxx, assistit/da pel secretari/ària de la Corporació, Sr/a.
xxxxxxxxxxxxx.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Les Unitats mòbils són un recurs d’atenció a emergències socials integrat en el Servei
Local de Teleassistència de la demarcació de Barcelona. Aquest recurs està recollit al Plec
de prescripcions tècniques de l’expedient de contractació relatiu a la prestació del Servei
Local de Teleassistència, per als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000
habitants, i a les Bases per a la gestió desenvolupament del programa “Servei Local de
Teleassistència” publicades al BOPB de 8 d’abril de 2016 i que regulen la participació dels
ens locals en el servei. Així mateix, està vinculat al contracte signat entre l’empresa
proveïdora Televida Servicios Sociosanitarios, SL i la Diputació de Barcelona en data 15 de
desembre de 2016.
2. El servei d’Unitats mòbils està format per un conjunt de mitjans humans i materials, amb
caràcter mòbil, que complementen els serveis prestats des del centre d’atenció a través de
la intervenció presencial en el domicili les 24 hores i els 365 dies de l’any. La finalitat és
realitzar actuacions socials de primera resposta, seguiment de les persones usuàries i
intervencions tecnològiques.
3. La Unitat mòbil es configura com a un recurs d’emergència social i de suport a
emergències tècniques i sanitàries, principalment, amb perfils professionals tècnics amb
formació i coneixements en primers auxilis, l’àmbit de les emergències, la gerontologia i la
tecnologia aplicada al Servei Local de Teleassistència.
4. Les Unitats mòbils atenen, segons el temps de resposta requerit, emergències,
contingències o activitat programada. Les emergències són situacions on la salut i el
benestar de la persona poden estar, de forma real o potencial, en perill. Aquestes
requereixen la mobilització immediata d’una Unitat mòbil en un temps inferior a 40 minuts.
Les contingències són situacions on es requereix la intervenció d’una Unitat mòbil, però la
persona no està en risc. Es garanteix una resposta màxima de 180 minuts per a aquelles
categories com les instal·lacions urgents o les desconnexions i, per a la resta, 48 hores.
L’activitat programada és aquella que ha estat pactada amb anterioritat i s’ha fixat una cita
prèvia.
5. Les Unitats mòbils presten el servei mitjançant vehicles adequats i equipats en funció de
les característiques i orografia del territori. Segons les funcions i el temps de resposta
requerit per a l’actuació que realitzen, es categoritzen dues tipologies d’Unitats mòbils, les
de primera i les de segona resposta.
-

Les Unitats mòbils de primera resposta es dediquen a atendre emergències i
contingències. També fan activitat programada segons les necessitats del servei, encara
que la seva tasca és primordialment reactiva, actuant davant una incidència que
requereix una actuació ràpida. Necessiten una base territorial geogràfica ubicada en una
dependència municipal i per aquest motiu són objecte d’aquest conveni.

-

Les Unitats mòbils de segona resposta es dediquen a realitzar activitats programades i,
eventualment, a atendre contingències. No necessiten una base territorial geogràfica
ubicada en una dependència municipal i, per tant, no són objecte d’aquest conveni, ja
que circulen per tot el territori de la demarcació de Barcelona.
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6. Les Unitats mòbils de primera resposta, realitzen les següents intervencions per prioritat
en la seva atenció:
-

Emergències:
o Atenció i assessorament en emergències socials.
o Impossibilitat de contactar des del centre d’atenció amb la persona usaria (no respon).
o Caigudes produïdes en el domicili.
o Suport a serveis d’emergència (sanitaris, policia, bombers, protecció civil, etc.).

-

Contingències:
o Atenció i assessorament en situacions de problemàtica social.
o Suport en les activitats de la vida diària.
o Suport urgent a la gestió de casos/seguiment de la persona usuària.
o Connexió urgent de tecnologia bàsica.
o Instal·lació urgent de tecnologia complementària.
o Manteniment correctiu urgent de tecnologia bàsica/complementària.
o Tramitació urgent de claus custodiades.

7. Les Unitats mòbils de primera resposta poden estar ubicades en bases territorials de tres
categories en funció de la seva cobertura/disponibilitat horària i, per tant, les bases
territorials d’acollida requeriran característiques específiques. El Consell Comarcal de xxxxx/
Ajuntament de xxxxx proporcionarà una base territorial que acollirà:





Una Unitat mòbil (vehicle) de primera resposta ubicada en una base territorial amb
cobertura/disponibilitat horària de 24 hores
Una Unitat mòbil (vehicle) de primera resposta ubicada en una base territorial amb una
cobertura/disponibilitat horària diürna limitada de dilluns a diumenge de 7h a 23h.
Una Unitat mòbil (vehicle) de primera resposta ubicada en una base territorial amb
cobertura/disponibilitat horària diürna limitada de dilluns a divendres de 7h a 23h.

8. El conjunt de recursos que conformen les Unitats mòbils conformen un servei que opera
de forma ininterrompuda i garanteix la cobertura del 100% del territori de la demarcació de
Barcelona i atenció en els terminis exposats anteriorment, independentment de la tipologia
d’Unitat mòbil, la categoria de la base territorial que aculli l’ens local, la ubicació geogràfica
de les bases i la situació concreta dels vehicles en el moment en què es produeix
l’emergència.
9. L’ens local que proporciona una base territorial ha de disposar d’una zona de treball per
als tècnics de les unitats mòbils i una zona d’estacionament per al vehicle amb uns
requeriments específics recollits en el punt 2 de l’apartat de Pactes del present Conveni.
10. La ubicació de la Unitat mòbil en dependències locals facilita la coordinació entre el
servei i l’ens local, i ha de beneficiar les dues parts per poder treballar conjuntament en
benefici dels usuaris/àries.
11. Cada Unitat mòbil està equipada amb:
-

Material de primers auxilis per a intervencions sanitàries que no són emergències de
primer ordre
Material tècnic per a la realització d’intervencions tècniques de teleassistència.
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-

-

Documentació per entregar a les persones usuàries del servei de teleassistència;
principalment, materials sobre campanyes informatives o preventives que posi en marxa
el servei de teleassistència.
Tecnologia necessària per al desenvolupament de les tasques: telèfon mòbil, tauleta,
sistema de navegació GPS i d’altres.
Material de protecció obligatori (triangle i armilla reflectant).
Extintor.
Focus de llarga distància.
Els vehicles d’unitat mòbil que operen en àrees rurals poden portar, també: palanqueta,
cisalla, cadenes i pala per la neu.

Cada Unitat mòbil incorpora una caixa de seguretat on es custodien les claus de les
persones usuàries que no tenen persones de contacte amb claus perquè, en cas
d’emergència social o sanitària, on l’usuari/ària no pot facilitar l’accés al seu habitatge, es
pugui comptar amb un recurs alternatiu (si l’ens local no té conveni de custòdia de claus).
12. La persona usuària signa un document de custòdia de claus per a les Unitats mòbils,
donant el permís als tècnics/ques d’aquest recurs per accedir al seu domicili, en cas
d’emergència, i prestar l’ajut que es necessiti, d’acord amb la valoració feta des del
departament de coordinació de zona del Servei Local de Teleassistència i l’aprovació de
serveis socials.
13. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data xxxxxxxxxxxxxxx,
va aprovar la minuta del conveni tipus sobre les condicions que han de regir la posada en
marxa de la Unitat mòbil de Teleassistència, que constitueix la base per a la formalització
dels convenis amb cadascun dels ens locals que siguin seus de la Unitat mòbil.
Per tot això, donada la particularitat pròpia d’aquest recurs, en ésser un servei mòbil i un
recurs d’assistència que es mobilitza principalment en situacions d’emergència, ambdues
parts de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen el
present conveni que garantirà el bon funcionament de la Unitat mòbil en termes d’eficàcia i
eficiència, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- L’Ajuntament/Consell Comarcal xxxxxxxxxxxxxxx proporcionarà una base territorial
que acollirà una Unitat mòbil de primera resposta amb la cobertura horària especificada i els
temps d’atenció en funció de la tipologia d’intervenció acordada. La base territorial és un
punt de trobada de treballadors, canvis de torn, zona de treball de gestió dels i les
professionals i aparcament, i s’ha de tenir en compte que la cobertura/disponibilitat horària
de l’espai no està vinculada a la garantia d’atenció del territori que sempre és de 24h i els
365 dies de l’any.
El tipus de base que acollirà l’Ajuntament o Consell Comarcal és:




Una Unitat mòbil (vehicle) de primera resposta ubicada en una base territorial amb
cobertura/disponibilitat horària de 24 hores
Una Unitat mòbil (vehicle) de primera resposta ubicada en una base territorial amb una
cobertura/disponibilitat horària diürna limitada de dilluns a diumenge de 7h a 23h.
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Una Unitat mòbil (vehicle) de primera resposta ubicada en una base territorial amb
cobertura/disponibilitat horària diürna limitada de dilluns a divendres de 7h a 23h.

Segon.- L’ens local que proporciona una base territorial d’acollida per a una unitat mòbil ha
complir uns requeriments pel que fa a la zona d’estada/treball, a l’aparcament i d’altres
requeriments que variaran en funció de la categoria d’unitat mòbil. En aquest sentit:



La unitat mòbil (vehicle) de primera resposta amb una base territorial amb
cobertura/disponibilitat horària de 24 hores ha de complir els següents requeriments:

Zona de treball dels tècnics de les unitats mòbils:
-

Despatx amb taula, cadira ergonòmica i endolls accessibles.
Armari o calaix amb clau per emmagatzemar documentació i tecnologia (com un portàtil
o una tauleta).
Espai amb cobertura 3G/4G.
Adequació de l’espai en termes de lluminositat, ventilació, neteja, climatització i accés a
lavabos.
Espai disponible les 24 hores i els 365 dies de l’any.
Espai on poder realitzar els àpats, equipat amb nevera i microones per tal de poder
guardar i escalfar els aliments.
Espai reservat per a un armari de custòdia de claus i un armari de claus amb la finalitat
d’ubicar les claus en custòdia a la base territorial.

Zona d’estacionament de la unitat mòbil:
-

Espai reservat d’aparcament, senyalitzat i d’ús exclusiu.
Lloc a prop de les dependències municipals on s’hagi establert la base territorial i la zona
de treball dels professionals.

Altres requeriments:
-

-

-



Dues persones interlocutores per part del municipi i responsables de la base territorial
per tal de gestionar les incidències que puguin sorgir i fer el seguiment de l’estat de la
base amb la periodicitat que s’estableixi.
Compromís d’informar, bé a la Diputació de Barcelona, bé a l’empresa prestadora, de
qualsevol incidència que pugui afectar a l’operativa de la base (30 dies si és una acció
planificada, com unes obres de remodelació; de manera immediata si ha estat una
incidència no prevista). En aquests casos, ha d’haver un compromís per facilitar una
nova ubicació de manera transitòria, mentre duri la incidència.
Avaluació per un/a tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals de l’adequació de l’espai.
Participació dels i les professionals de les unitats mòbils en les formacions i simulacres
d’evacuació del centre que acull la base i el vehicle.
Informar els altres professionals aliens al Servei Local de Teleassistència, que treballin al
mateix centre, sobre l’existència de la base territorial i del servei.
Retolació/cartells que indiquin la presència de la base d’unitat mòbil del Servei Local de
Teleassistència al despatx on s’ubiqui.
La Unitat mòbil (vehicle) de primera resposta ubicada en una base territorial amb una
cobertura/disponibilitat horària diürna limitada de dilluns a diumenge de 7h a 23h ha de
complir els següents requeriments :

122

Àrea de Presidència
Secretaria General

Zona d’estada dels professionals de les unitats mòbils:
-

Espai on poder deixar les claus del vehicle.
Espai de treball d’us no exclusiu (compartit), però disponible (una taula de reunions, per
exemple, des de la qual poder treballar amb una tauleta).
Armari o calaix amb clau per emmagatzemar documentació i tecnologia.
Espai on poder realitzar els àpats, equipat amb nevera i microones per tal de poder
guardar i escalfar els aliments.
Accés a lavabos.

Zona d’estacionament de la unitat mòbil
-

Espai reservat d’aparcament, senyalitzat i d’ús exclusiu.
Lloc a prop de les dependències municipals on s’hagi establert la base territorial i la zona
de treball dels professionals.

Altres requeriments:
-

-

-



Dues persones interlocutores per part del municipi i responsables de la base territorial
per tal de gestionar les incidències que puguin sorgir i fer el seguiment de l’estat de la
base amb la periodicitat que s’estableixi.
Compromís d’informar bé a la Diputació de Barcelona, bé a l’empresa prestadora, de
qualsevol incidència que pugui afectar a l’operativa de la base (30 dies si és una acció
planificada, com unes obres de remodelació; de manera immediata si ha estat una
incidència no prevista). En aquests casos, ha d’haver un compromís per facilitar una
nova ubicació de manera transitòria, mentre duri la incidència.
Avaluació per un/a tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals de l’adequació de l’espai.
Participació dels tècnics de les Unitats mòbils en les formacions i simulacres d’evacuació
del centre que acull la base i el vehicle.
Informar els altres professionals, aliens al Servei Local de Teleassistència, que treballin
al mateix centre sobre l’existència de la base territorial i del servei.
La Unitat mòbil (vehicle) de primera resposta ubicada en una base territorial amb una
cobertura/disponibilitat horària diürna limitada de dilluns a divendres de 7h a 23h ha de
complir els següents requeriments :

Zona d’estada dels professionals de les unitats mòbils:
-

Espai on poder deixar les claus del vehicle.
Espai de treball d’us no exclusiu (compartit), però disponible (una taula de reunions, per
exemple, des de la qual poder treballar amb una tauleta).
Armari o calaix amb clau per emmagatzemar documentació i tecnologia.
Espai on poder realitzar els àpats, equipat amb nevera i microones per tal de poder
guardar i escalfar els aliments.
Accés a lavabos.

Zona d’estacionament de la unitat mòbil
-

Espai reservat d’aparcament, senyalitzat i d’ús exclusiu.
Lloc a prop de les dependències municipals on s’hagi establert la base territorial i la zona
de treball dels professionals.
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Altres requeriments:
-

-

-

Dues persones interlocutores per part del municipi i responsables de la base territorial
per tal de gestionar les incidències que puguin sorgir i fer el seguiment de l’estat de la
base amb la periodicitat que s’estableixi.
Compromís d’informar bé a la Diputació de Barcelona, bé a l’empresa prestadora, de
qualsevol incidència que pugui afectar a l’operativa de la base (30 dies si és una acció
planificada, com unes obres de remodelació; de manera immediata si ha estat una
incidència no prevista). En aquests casos, ha d’haver un compromís per facilitar una
nova ubicació de manera transitòria, mentre duri la incidència.
Avaluació per un/a tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals de l’adequació de l’espai.
Participació dels tècnics de les Unitats mòbils en les formacions i simulacres d’evacuació
del centre que acull la base i el vehicle.
Informar els altres professionals, aliens al Servei Local de Teleassistència, que treballin
al mateix centre sobre l’existència de la base territorial i del servei.

Tercer.- L’ajuntament/ consell comarcal XXXXXXXXXX es compromet a fer-se càrrec de
l’adquisició, el manteniment i reposició dels recursos i els requeriments establerts al punt
anterior.
Quart.- La vigència d’aquest conveni s’estendrà fins a la finalització del contracte amb
l’empresa prestadora del servei de Teleassistència..
Cinquè.- Formes d’extinció del conveni
Qualsevol de les parts podrà resoldre el present conveni notificant-ho de manera fefaent a
l’altra part amb una antelació mínima de dos mesos.
Sense perjudici de la resolució per mutu acord entre les parts, aquest conveni quedarà
resolt per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per incompliment, d’acord amb el pacte sisè.
c) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
de cooperació.
En cas d’extinció anticipada, la Diputació de Barcelona, decidirà segons el moment en el
que es trobin les actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni.
Sisè.- 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
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós-administratiu.
Setè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
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darrera instància els conflictes i incidències, que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Vuitè.- Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat,
en el lloc i data que s’assenyalen.”

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Voldríem preguntar quantes seus hi ha actualment d’aquestes
unitats mòbils del Servei Local de Teleassistència.
La senyora presidenta diu: Jo ho desconec. I, tot seguit, dóna la paraula a la
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones,
senyora Budó (CiU), qui diu: També ho desconec.
La senyora presidenta diu: Doncs li farem arribar la informació, d’acord?
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
del conveni, per a l’any 2017, entre la Diputació de Barcelona i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat-Servei de Control dels Mosquits, amb l’objecte de
col·laborar conjuntament en l’àmbit de la salut pública, per a fomentar la
prevenció i el control dels mosquits culícids, altres plagues i la vigilància de
l’arbovirosi, en els municipis de la província de Barcelona.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i dels articles 88 i ss. del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril (TRLMC), l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis per a la prestació dels serveis que els són propis.
Els ajuntaments, tal com resulta dels articles 25.2 j i 26.2 de la LBRL, tenen atribuïdes
com a competència pròpia la protecció de la salubritat pública. Tenint en compte
l’anterior, els correspon exercir competències en matèria de control de plagues. En el
cas dels mosquits, requereixen de coneixements tècnics altament qualificats, i per
raons òbvies, han de comptar amb el suport d’institucions supramunicipals.
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius
prestar suport tècnic en l’àmbit del control de plagues als municipis que ho sol·liciten,
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que no en disposen de personal especialitzat per realitzar la diagnosis per a la
prevenció i control dels mosquits, la realització de les inspeccions entomològiques o
identificar alguna plaga.
Per poder donar resposta a les necessitats municipals en aquest àmbit, és necessari
comptar amb tècnics altament especialitzats, dels que, hores d’ara, no en disposa la
Diputació.
Segons l’article 5.g) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya,
el President del Consell Comarcal del Baix Llobregat té la condició d’autoritat sanitària,
en el marc de llurs funcions respectives a l’àmbit de la salut pública.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, en base al Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya aprovat per decret legislatiu 4/2003 de 4 de
novembre (art. 28.1), té competències d’assistència i cooperació als municipis. En
aquest sentit, presta suport als municipis del seu territori en matèria de prevenció i
control de mosquits, mitjançant el Servei de Control de Mosquits, des de l’any 1988,
moment en què els va ser transferit per la dissolució de la Corporació Metropolitana de
Barcelona, que l’havia creat l’any 1983. El finançament d’aquest servei és assumit pels
18 ajuntaments de la comarca que tenen conveni amb el Consell Comarcal en aquesta
matèria, per la Generalitat, i pel propi Consell.
El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat és una
entitat de referència en l’àmbit del control integral de plagues amb solvència tècnica i
científica contrastada, i una àmplia experiència en les activitats que constitueixen
l’objecte d’aquest conveni, tal vegada que és l’única entitat d’aquestes característiques
existent a les comarques de Barcelona.
Catalunya és un territori on les condicions climàtiques i ecològiques propicien el
desenvolupament de diversos vectors de malalties i en concret de mosquits de la
família dels culícids.
La problemàtica actual a Catalunya, fa necessari establir uns mecanismes clars de
cooperació i coordinació entre les diferents institucions.
En virtut de les anteriors consideracions, la Diputació de Barcelona i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, a través del seu Servei de Control de Mosquits
manifesten estar interessats a col·laborar conjuntament en l’àmbit de la salut pública
per ajudar als ajuntaments en la diagnosi dels problemes ocasionats pels mosquits
culícids, en l’aplicació del protocol de Vigilància d’Arbovirosis transmeses per mosquits
pel que fa a la inspecció entomològica i, per últim, en la identificació de plagues
desconegudes amb propostes de control per als municipis de la província de
Barcelona, per la qual cosa ambdues entitats desitgen formalitzar un conveni de
col·laboració per al 2017.
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidits per la Llei
40/2015 (articles 47 i 53), de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, Llei
26/2010 (articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
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les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
El Servei de Salut Pública ha elaborat la memòria justificativa, tal com estableix l’article
50 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Atès que hi ha crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46500
del vigent pressupost del Servei de Salut Pública per al 2017 per tal de fer efectiu el
pagament de la despesa prevista.
Vist l’apartat 3.4.i.3) 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, la presidenta
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva a la Junta de Govern, per delegació
de la Presidència, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració per a l’any 2017 entre la Diputació de
Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en l’àmbit de la salut pública per a
fomentar la prevenció i control de mosquits culícids, altres plagues i la vigilància de
l’arbovirosi en els municipis de la província de Barcelona, d’acord amb la minuta que
es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ANY 2017 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT EN L’ÀMBIT DE LA
SALUT PÚBLICA PER A FOMENTAR LA PREVENCIÓ I CONTROL DE MOSQUITS
CULÍCIDS, ALTRES PLAGUES I LA VIGILÀNCIA DE L’ARBOVIROSI EN ELS
MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA”
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Laura Martínez Portell,
diputada delegada de Salut Pública i Consum, adscrita a l'Àrea d’Atenció a les Persones de
la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 1.4.e.2 i el 5.4.c 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. 3048/2016, de
data 14 d’abril de 2016 i publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016; assistida pel secretari
delegat el Sr. Joan Guasch Marimon en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència d’aquesta corporació núm. 7731/16 de data 28 de juliol de 2016 sobre delegació
de funcions de Secretaria, mandat 2015-2019 (II), publicat en el BOPB de data 3 d’agost de
2016.
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, representat pel Sr. Josep Perpinyà i Palau
en qualitat de president de l’ens local d’acord amb el nomenament establert en el Ple
extraordinari d’aquesta entitat en sessió celebrada el 10 de novembre de 2014; assistit pel
secretari accidental d'aquesta entitat, el Sr. Lluís González Roig.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Catalunya és un territori on les condicions climàtiques i ecològiques propicien el
desenvolupament de diversos vectors de malalties i en concret de mosquits de la família
dels culícids.
Durant l’estiu del 2004, mitjançant el conveni existent entre la Diputació i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, es va detectar per primera vegada a Catalunya la presència
del mosquit tigre (Aedes albopictus).
Avui en dia en més de 210 municipis de la demarcació de Barcelona ja ha estat confirmada
la seva presència.
Cal tenir present la capacitat de les diferents espècies de mosquits d’actuar com a vectors
d’alguns tipus de malalties, com ara les produïdes pels virus Chikungunya, del Dengue i del
Nil Occidental (VNO) i el virus Zika. Tot i que aquesta probabilitat és actualment baixa al
nostre país, es fa necessari replantejar i actualitzar les estratègies desenvolupades fins al
moment, respecte als diferents àmbits d’actuació en què es basa la prevenció i el control
dels mosquits i específicament del mosquit tigre.
La problemàtica actual a Catalunya, fa necessari establir uns mecanismes clars de
cooperació i coordinació entre les diferents institucions.
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona té entre els seus objectius prestar
suport tècnic en l’àmbit del control de plagues als municipis que ho sol·liciten, que no en
disposen de personal especialitzat per realitzar la diagnosis per a la prevenció i control dels
mosquits, la realització de les inspeccions entomològiques o identificar alguna plaga.
El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat és una entitat de
referència en l’àmbit del control integral de plagues amb solvència tècnica i científica
contrastada i una àmplia experiència en les activitats que constitueixen l’objecte d’aquest
conveni, tal vegada que és l’única entitat d’aquestes característiques existent a les
comarques de Barcelona.
Segons l’article 5.g) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, el
president del Consell Comarcal del Baix Llobregat té la condició d’autoritat sanitària, en el
marc de llurs funcions respectives a l’àmbit de la salut pública.
Per altra banda, per fer front al fort increment d’arribades de viatgers infectats per
Chikungunya, Dengue i Zika, alguns d’ells en fase virèmica, i en aplicació del Protocol per a
la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya cal:
1 Dur a terme les inspeccions entomològiques, les quals han de ser fetes per tècnics
altament especialitzats i amb mitjans adients per a la presa de mostres en els casos que
es consideri necessari.
2 Mantenir un control permanent sobre les poblacions de mosquits realitzant diagnosis
prèvies que permetin implementar un pla integrat de prevenció i control de mosquits i en
especial del mosquit tigre.
A l’objecte de poder continuar donant resposta a les necessitats municipals en aquests
àmbits, és necessari comptar amb la col·laboració tècnica d’institucions que garanteixin la
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prestació del suport tècnic especialitzat als ajuntaments, dels que, hores d’ara, la Diputació
de Barcelona no en disposa.
Aquest conveni de col·laboració a dues bandes entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat
i la Diputació de Barcelona permetrà col·laborar amb els ajuntaments de la demarcació de
Barcelona en la diagnosi de situació respecte a la presència de mosquits culícids, en
l’aplicació del protocol de Vigilància d’Arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya pel
que fa a la inspecció entomològica, en la identificació de plagues desconegudes amb
propostes de control i per últim participar en tasques de sensibilització, informació i formació
per als municipis de la demarcació territorial de Barcelona.
En virtut de les anteriors consideracions i la valoració positiva d’anteriors col·laboracions, la
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat a través del seu Servei de
Control de Mosquits manifesten estar interessats a col·laborar conjuntament de nou en el
2017 en l’àmbit de la salut pública concretament en la prevenció i control dels mosquits.
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidits per la Llei
40/2015 (articles 47 i 53), de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 26/2010
(articles 108 i següents), del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que hi ha crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46500 del
vigent pressupost del Servei de Salut Pública per al 2017 per tal de fer efectiu el pagament
de la despesa prevista.
Que la minuta del conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de data
xxxx.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat subscriuen un conveni
de col·laboració per a l’any 2017 a l’objecte de col·laborar conjuntament a l’àmbit de la salut
pública per tal de fomentar la prevenció i el control dels mosquits culícids, altres plagues i la
vigilància de l’arbovirosi en els municipis de la província de Barcelona.
Segon.- Compromisos de Consell Comarcal del Baix Llobregat
El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat es compromet a
realitzar les següents intervencions diferenciades:
A. Diagnosi de situació envers els mosquits culícids en poblacions afectades on aquests
insectes suposin un possible problema tant de salut com de qualitat de vida.
En concret per això podrà ser necessari:
1. Realitzar visites de camp als municipis afectats per efectuar una diagnosi
entomològica sobre problemàtiques causades pels mosquits. Cada dictamen inclourà
un resum amb avaluació dels possibles punts de cria de mosquits i les seves
129

Àrea de Presidència
Secretaria General

tipologies, densitats o extensions, i nivells de risc en relació a la població humana.
Quan es realitzin les diagnosis en època càlida s’obtindran mostres de mosquits en
fase larvària i adulta, mitjançant en aquest darrer cas captura sobre humans així com
trampes específiques; s’identificaran en laboratori les espècies capturades.
2. Amb tota la informació obtinguda, s’indicaran les línies mestres per a establir un Pla
de control integrat específic, incloent suggeriment de productes, periodicitats i
tecnologies d’aplicació.
3. Es podrà incloure assessorament posterior, un cop les mesures proposades en el 2n
punt estiguin en aplicació, per verificar la correcció de les intervencions i llur eficàcia.
4. Es realitzarà diagnosi en almenys 33 municipis de la demarcació territorial de
Barcelona.
B. Enquesta entomològica en compliment del protocol de vigilància d’arbovirosis (VNO,
Chikungunya, Dengue i Zika):
1. La pre-inspecció que inclou la consulta geogràfica, la climatologia de la zona, les
operacions de control vectorial històriques o bé en curs i la composició de la fauna de
culícids coneguda de la localitat. Així com les dades relacionades amb el cas que
motiva la inspecció (llocs visitats, activitats d’exterior del domicili de la persona així
com desplaçaments recents).
2. En la inspecció en el terreny, es visita la zona, es prospecta tots els punts possibles
de cria i es recullen manualment mostres larvàries i es poden fer avaluacions de
densitat dels adults. En cas de ser factible, en aquest procés es neutralitzaran els
focus de cria i es pot plantejar de realitzar tractaments larvicides immediats. Es poden
deixar col·locades trampes que s’hauran de recollir el dia següent. Durant tot aquest
procés es recullen dades de l’entorn, tipologia urbana, identificació i geolocalització
dels punts de cria, i densitat de focus larvaris per habitatge en cas de ser possible.
També, es podran completar aquestes informacions amb entrevistes als residents, i
molt especialment amb el pacient i la seva família, que permetin de repetir els
processos descrits als punts recents d’exposició als mosquits per part del pacient.
3. L’elaboració final de l’informe (entre 24h i 72h després de la visita) inclourà la
identificació d’espècies, la redacció de document amb tots els resultats i conclusions
extretes, així com propostes de control vectorial si se’n considera la necessitat.
4. En cas d’obtenir mostra de mosquits adults, aquesta s’enviarà a l’IRTA-CreSA per tal
de determinar si les femelles estan infectades amb algun dels virus esmentats.
C. Identificació i assessorament en casos de plaga desconeguda:
1. Assessorament tècnic en el control d’organismes. Culícids, Quironòmids (Chironomus
riparius), Coleòptes dels cementiris (Necrobia rufipes i N. RUFICOLLIS), Simílids,
Xinxes de camp de gènere Oxycaerenus, Flebòtoms, o d’altres organismes que no
són plagues habituals, que fos necessària la seva identificació i coneixement dels
plaguicides més adients vers la plaga.
2. Emissió de dictàmens, informes, peritatges i opinions tècniques. Els tècnics del SCM
es desplaçaran a qualsevol indret de la província de Barcelona, a requeriment de la
Diputació de Barcelona, per estudiar els problemes concrets ocasionals per a la
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presència d’organismes molests. Aquesta visita inclourà la inspecció de la zona o
zones afectades o d’altres que puguin estar relacionades, així com un dictamen
d’espècie trobada, informació sobre el cicle biològic, preferències alimentàries i
descripció de les causes del problema com de la perillositat vers la salut pública. La
visita tècnica generarà un informe on s’indicarà quines són les possibles solucions,
modificacions culturals o del medi, un esquema de les actuacions per tal de controlar
les poblacions i el seu cost, si procedeix.
D. Tasques de sensibilització, informació i formació, que es concretarien en:
1. Participar en xerrades, seminaris, o jornades dirigides als tècnics municipals.
2. Col·laboració i supervisió tècnica en l’elaboració de material d’educació i
sensibilització vers la prevenció del mosquit tigre: Redacció del contingut per a
l’elaboració d’un audiovisual i revisió tècnica d’un nou conte.
3. Realització d’articles divulgatius per a l’Espai Salut del Servei de Salut Pública.
E. Tasques d’investigació i divulgació científica adreçada al control de plagues
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
Durant la vigència del present conveni la Diputació de Barcelona es compromet a:
A. Informar als municipis de la demarcació territorial de Barcelona, dels serveis que poden
sol·licitar en el marc del present conveni amb el SCM del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a fi i efecte d’avançar cap el control integral de les plagues en el territori, així
com la de promoure la sensibilització, informació i formació.
B. Facilitar informació al SCM sobre les necessitats detectades en els municipis de la
província de Barcelona per tal de que aquests puguin planificar les actuacions, en
qualsevol de les línies d’actuació.
C. Col·laborar en les despeses generades per les activitats objecte del conveni amb una
aportació econòmica d’un màxim de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000 €), per al
desenvolupament de les activitats objecte del conveni a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/60401/31100/46500 del pressupost 2017, del Servei de Salut Pública.
Aquest import s’abonarà al Consell Comarcal del Baix Llobregat, distribuït de la següent
manera:
1. 100.000 € corresponents a l’activitat desenvolupada en el primer quadrimestre de l’any
(fins a 30 d’abril).
2. 100.000 € corresponents a l’activitat desenvolupada en el segon quadrimestre de l’any
(fins a 31 d’agost).
3. 100.000 € corresponents a l’activitat desenvolupada en el tercer quadrimestre de l’any
(fins a 31 de desembre).
Quart.- Comissió mixta de seguiment i avaluació
Es constituirà una Comissió mixta de seguiment i avaluació formada com a mínim per un
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representant de cadascuna de les entitats, per tal de vetllar i avaluar el compliment dels
compromisos objectes del conveni.
La Comissió es reunirà com a mínim tres vegades a l’any (al final de cada quadrimestre) i
emetrà un informe on s’indicarà l’assoliment dels compromisos previstos i la procedència o
no de l’aportació econòmica prevista en cada període avaluat.
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat
en el sí de la Comissió mixta de seguiment i avaluació.
Cinquè.- Execució de les activitats, forma de verificar l’adequada aplicació del fons
econòmic aportat i termini per a portar-les a terme
Les activitats pactades tindran de termini per a ser executades fins el 31 de desembre de
2017.
Conforme a la base 35 apartat 5 de les Bases d’execució per a l’aplicació del Pressupost
General de la Diputació de 2017, entre les obligacions de les parts, es preveurà la verificació
del compliment dels objectius de col·laboració previstos en el conveni així com l’adequada
aplicació dels fons econòmics per a la seva consecució.
Aquesta verificació es portarà a terme mitjançant un informe emès i signat pels representats
de les parts a la Comissió de seguiment on s’indicarà l’assoliment dels compromisos
previstos. Aquest informe incorporarà informació econòmica suficient que permeti identificar
les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació.
-

Primer quadrimestre

Pel que fa als compromisos corresponents a l’activitat desenvolupada en el primer
quadrimestre de l’any, la verificació es portarà a terme mitjançant un informe emès i signat
pels representats de les dues parts a la Comissió de seguiment, on s’indicarà l’assoliment
dels compromisos previstos durant aquest període. Aquest informe s’haurà de presentar
abans del 31 de maig de 2017.
-

Segon quadrimestre

Pel que fa als compromisos corresponents a l’activitat desenvolupada en el segon
quadrimestre de l’any, la verificació es portarà a terme mitjançant un informe emès i signat
pels representats de les dues parts a la Comissió de seguiment on s’indicarà l’assoliment
dels compromisos previstos durant aquest període. Aquest informe s’haurà de presentar
abans del 30 de setembre de 2017.
-

Tercer quadrimestre

Pel que fa als compromisos corresponents a l’activitat desenvolupada en el tercer
quadrimestre de l’any, la verificació es portarà a terme mitjançant un informe emès i signat
pels representats de les dues parts a la Comissió de seguiment, on s’indicarà l’assoliment
dels compromisos previstos durant aquest període. Aquest informe s’haurà de presentar
abans del 31 de gener de 2018 acompanyat d’una memòria de totes les activitats prestades
a la demarcació territorial de Barcelona i incorporaran informació econòmica suficient que
permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació.
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El pagament de l’esmentada aportació es farà efectiu al Consell Comarcal del Baix
Llobregat-Servei de Control del Mosquits si tota aquesta documentació és conforme a
l’establert a la base 35 apartat 5 de les Bases d’execució per a l’aplicació del Pressupost
General de la Diputació de Barcelona de 2017.
Sisè.- Vigència del conveni
La vigència del conveni es produirà des del moment de la signatura i fins a 31 de desembre
de 2017, sens perjudici d’estendre els seus efectes fins a 31 de gener de 2018, que es el
termini per a la presentació de la justificació final de les activitats pactades.
Setè.- Causes d’extinció
Seran, a més de l’establerta en el punt anterior, causes d'extinció del present conveni:
a) Mutu acord de les parts, que s’instrumentarà de forma escrita.
b) Impossibilitat manifesta, legal o material, per a desenvolupar les activitats que
constitueixen l’objecte.
c) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts.
d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a les altres, amb un mes
d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni.
Vuitè.- Difusió de les activitats conveniades
Ambdues entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la signatura d’aquest
conveni en la que hi podran incloure: títol, contingut, pressupost i termini de realització.
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altra, es seguiran les instruccions
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts.
Novè.- Règim Jurídic, resolució de controvèrsies i responsabilitats.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint-se per a la seva interpretació i
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament jurídic
administratiu.
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat
en el sí de la Comissió mixta de seguiment i avaluació.
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser
resoltes per la Comissió mixta de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció
contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona.
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest acord, correspon, amb independència de l’obligat al
pagament, a l’ens executor material de les actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.”
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR pel 2017 una aportació màxima de TRES-CENTS
MIL EUROS (300.000,00€), a que ascendeixen part dels compromisos previstos en el
present conveni.
Tercer.IMPUTAR
l’esmentada
despesa
a
l’aplicació
pressupostària
G/60401/31100/46500, del vigent pressupost del Servei de Salut Pública.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Baix Llobregat –
Servei de Control dels Mosquits per al seu coneixement i efectes.”
PRECS I PREGUNTES
Intervé el diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Tres consideracions. La
primera és que, fa quinze dies, parlàvem de l’acte a celebrar, la setmana passada, al
Palau de Congressos de València, anomenat L’hora de les decisions, i ens agradaria
un retorn per part del diputat que hi va assistir, el senyor Cañizares, i una valoració per
part del Govern d’aquest acte, que entenem que, políticament, potser és el més
significatiu que s’ha celebrat als Països Catalans en aquest segle. Això d’una banda.
També, voldríem felicitar la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació
pel premi de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en l’apartat Organització i
recursos humans, per l’Auditoria d’estructura organitzativa, però, al mateix temps, els
hi demanaríem que voldríem disposar d’aquesta auditoria. Voldríem conèixer el
contingut d’aquesta auditoria perquè, al nostre entendre, hi ha disfuncions que ja hem
manifestat en diverses ocasions.
I, finalment aquests dies, la Diputació està fent publicitat sobre el retorn dels ens locals
al Catàleg de serveis, amb els diferents canals de participació, per millorar la quantitat i
oferir-ne una millora contínua, d’aquest Catàleg. Nosaltres, en repetides ocasions,
també, en aquest fòrum, hem parlat de la necessitat o de la incongruència que aquest
Catàleg tingui una certificació AENOR, quan mai no s’han inclòs els propis grups
polítics de la Diputació de Barcelona, que entenem que som un observatori privilegiat
en el feedback que podem rebre dels diferents ajuntaments. Hi ha un sistema de
detecció d’expectatives i de necessitats d’aquests governs locals que, a hores d’ara,
sobre les preguntes que s’han formulat als diferents serveis dels ajuntaments, el retorn
ha estat del 61% i creiem que nosaltres hi podrem contribuir, si no a incrementar-ho, sí
a millorar la seva qualitat. I, finalment, es parla que aquests dies, aquest mes de març,
es farà publicitat de l’impacte de la participació d’aquests ens locals en la millora del
Catàleg de serveis i, en tot cas, a nosaltres ens agradaria, per la seva significació, una
explicació, a ser possible, a la propera Comissió Informativa d’Hisenda, ja què depèn
aquest programa de Presidència.
La senyora presidenta diu: En relació amb el tema del Catàleg de serveis, és un
instrument que coordina políticament el vicepresident primer i, en tot cas, no sé si el
diputat li vol comentar algun tema.
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Intervé el vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, senyor Guiteras (ERC-AM), qui diu: Ja ho havíem dit en alguna altra
ocasió: en el Catàleg de serveis, amb qui té relació la casa és amb els ajuntaments.
Sobre la base de les seves necessitats i de les seves preferències, l’anem adaptant.
Cada any, es va actualitzant. Uns productes es treuen, altres se’n posen. I pel que fa a
poder passar aquest informe abans i comentar-lo en la propera Junta de Govern no hi
ha cap tipus de problema de poder fer un resum i poder-lo incorporar... El que
demanava hauria de ser en la Comissió d’Hisenda, em dèieu, eh?. No hi haurà cap
tipus de problema de tenir uns minutets per poder-ho explicar i poder-ho compartir.
Intervé novament el diputat senyor Duran, qui diu: Sí. Sobre aquest apartat en
concret, que ja ho havíem manifestat en altres ocasions i ja sabem la resposta o el
posicionament del Govern, però entenem que costa ben poc, simplement, demanar
què els sembla als diferents grups polítics perquè moltes vegades el retorn, que ja
hem dit que arriba al 61%, el retorn que arriba per part dels ajuntaments està en funció
de la càrrega de feina que tenen els diferents tècnics i nosaltres som un observatori,
ho he dit anteriorment, privilegiat per poder tenir aquest retorn. I no costa gens dir:
“Escolteu, com ho veieu? De quina manera podem millorar?”. És tan simple com això.
El vicepresident primer senyor Guiteras diu: Sí, sí. No, no. I ho entomem així. Per al
proper Catàleg, ja farem això. Una altra cosa és que, en aquesta presentació, doncs
que ho puguem fer no hi ha cap tipus de problema.
I, tot seguit la presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Molt bé, gràcies. En tot cas,
pel tema dels recursos humans i el tema de l’acte al País Valencià, dono la paraula al
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Bé. Em disculpareu que avui...
No, no és el futbol, és una afonia que no és del futbol perquè jo no crido; jo el vaig
veure en solitari; per tant, no vaig cridar; a vegades, mantenir-se callat és un problema,
eh?. En tot cas, pel que fa al tema dels recursos humans li farem una explicació molt
més àmplia perquè, ara, segurament donaria poca informació o, potser, la donaria
equivocada en algun sentit.
Quant al congrés de València, no només hi era jo sinó que hi havia altres diputats, que
anaven com a alcaldes però són diputats del Govern, i vostès saben que era un balanç
de greuges i reivindicacions però, sobretot, es va centrar en experiències econòmiques
i de finançament dels diferents espais, diguem-ne, que no són Estats i que tenen,
doncs, delegacions de govern que sovint estan mal finançades. Va haver-hi uns
plantejaments molt interessants sobretot des d’altres regions d’altres països, que no
eren de l’Estat espanyol i d’això en podríem fer un resum i li podria passar
absolutament de tot. Hi ha experiències, que venien tant de la Federació de Municipis
de Catalunya com de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques com del propi
Govern de la Generalitat, que explicaven i posaven en comú amb les regions i els que
estaven allà presents, que sobretot érem els Països Catalans, quines experiències hi
ha, quines possibilitats d’autogovern podem tenir i quins són els greuges que hem
viscut durant els darrers anys les autonomies, en el cas de l’Estat espanyol, però amb
regions europees o canadenques, que també era el cas, en altres llocs del món. Però,
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en tot cas, per fer ara el resum em complicaria massa la vida i, segurament, no donaria
tota la informació que vostè demana. Li passaré un resum de la Jornada perquè tingui
tota la informació.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,
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