Àrea de Presidència
Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 27 d’abril 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), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals
(ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta
cinquena senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret
a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora
Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles
García i Cañizares (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert
i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERCAM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i
els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i
Chiariello (CiU), senyores Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i
Oliveras (Entesa) i senyors Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner
(C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteix el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusen la seva absència els diputats senyors Valentí Junyent i Torras (CiU) i Antoni
García i Acero (ERC-AM),
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de març de 2017.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el
procediment núm. 13/2016-D, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 30 d’octubre de 2015, que va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i
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perjudicis derivats de l’accident de circulació, sofert el dia 20 de gener de 2015,
mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera BV-2002, dins del terme
municipal de Sant Vicenç dels Horts, quan va caure a terra degut a una taca
lliscant semblant al gasoil que havia a la calçada.
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 en el procediment núm. 158/2016, que va desestimar el recurs
d’apel·lació formulat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CCO),
contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10, que va declarar la
inadmissió del recurs per manca de legitimació activa del Sindicat per impugnar
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 17 de
novembre de 2014, que va aprovar el Manual d’ús i sistemes d’informació i
comunicació de la Diputació de Barcelona.

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 392/2016-B, que va desestimar el recurs contenciós
administratiu, interposat per la senyora XXX en reclamació de reconeixement de
dret i compensació de danys i perjudicis, ja que la Diputació de Barcelona, segons
l’actora, ha preterit l’ordre i prelació en la contractació del personal concursant en
la convocatòria S-09/15.

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1418/2017, de data 23 de febrer,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part interessada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 233/2016-I, procediment abreujat, que se segueix davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, interposat pel senyor XXX
contra la desestimació, per silenci administratiu, de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la
reclamació de responsabilitat patrimonial, formulada el 14 de maig de 2015, pels
danys materials derivats de l’accident ocorregut el 8 de novembre de 2014, a la
carretera C-153, a l’altura del PK 24,300, a causa de l’existència de graveta a la
calçada.

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2686/2017, de data 29 de març,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 56/2017-D, procediment ordinari, que se segueix davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, interposat per la senyora
XXX contra el Decret de 15 de novembre de 2016, que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la defunció del seu fill,
ocorreguda el 16 de juliol de 2015, a la carretera BV-1221, quan la motocicleta
que conduïa va xocar lateralment contra un vehicle que circulava en sentit
contrari.

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2512/2017, de data 27 de març,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, en el procediment núm.
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216/2017-E, que se segueix davant el Jutjat Social núm. 8 de Barcelona,
interposat per la senyora XXX en reclamació d’incapacitat permanent total o,
subsidiàriament, parcial derivades d’accident laboral.
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació del Pla d’actuació de mandat 2016-2019.

9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, de l’Àrea de Presidència de la Diputació de
Barcelona a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d’ajuts econòmics, en el marc del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Servei de Contractació
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, desestimar el recurs de
reposició interposat per l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA,
en data 30 de novembre de 2016, contra la imposició de la penalitat per
determinats incompliments detectats durant el període de l’1 de novembre de
2015 a 30 d’abril de 2016 en el contracte del Servei de vigilància, protecció i
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de
la Diputació de Barcelona, referents als lots 3 (Vigilància, protecció i control del
Centre d’Estudis i Recursos Culturals) i 5 (Vigilància, protecció i control d’accés a
l’edifici Londres), tot confirmant les penalitats imposades.
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, estimar parcialment el recurs
de reposició interposat per l’empresa UNIPOST, SAU, en data 23 de desembre de
2016, contra la imposició de la penalitat, per un total de 122.141,31 euros, per
determinats incompliments detectats durant el període del segon semestre de
2015, en el contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la
Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, en el sentit de
disminuir la penalitat en 40.485 euros, i quedant fixada en 81.656 euros
Subdirecció d’Edificació
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el Programa de
treball, amb una durada de 24 mesos, i el Pla de seguretat i salut de les
obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de

3

Àrea de Presidència
Secretaria General

l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, presentats per la UTE
denominada “COMSA, SAU i COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS
INDUSTRIALES, SLU, UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82”,
contractista de les obres esmentades.
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
14. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 € (cent mil
euros) a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a finançar l’actuació local
“Projecte remodalació plaça Charlie Rivel”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
15. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 40.000 € (quaranta mil
euros) a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a finançar l’actuació local
“Projecte renovació paviment asfàltic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
16. SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000 € (trenta-cinc mil
euros) a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a finançar l’actuació local
“Reparació dipòsit d'aigua del C. Pompeu Fabra”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
17. SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 25.375,55 € (vint-i-cinc mil
tres-cents setanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims) a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, per a finançar l’actuació local “Accessibilitat de la vorera Av.
Can Pallars”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
18. SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 € (cent mil euros)
a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per a finançar l’actuació local
“Urbanització de plaça nova del nucli de les Fonts”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
19. SANT VICENÇ DE TORELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 170.000 € (cent setanta
mil euros) a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, per a finançar l’actuació local
“Xarxa d'abastament d'aigua potable en alta”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
20. LA TORRE DE CLARAMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-
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cinc mil euros) a l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, per a finançar l’actuació
local “Ampliació i millora tram ctra. BV-2134”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
Programa de Crèdit Local
21. CASTELLAR DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 16.761,69 € (setze mil setcents seixanta-un euros amb seixanta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Castellar
del Vallès, amb la finalitat de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.
22. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 462.143,81 € (quatrecents seixanta-dos mil cent quaranta-tres euros amb vuitanta-un cèntims), a
l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb la finalitat de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.
23. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 130.714,67 € (cent trenta mil
set-cents catorze euros amb seixanta-set cèntims), a l'Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat, amb la finalitat de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar diversos
béns informàtics com a efectes no utilitzables, cedir-los gratuïtament als
Ajuntaments d’Òrrius i Sant Andreu de Llavaneres i donar-los de baixa de
l’Inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial
de la revocació parcial, i concessió d’un termini d’audiència per a la justificació de
diverses subvencions, atorgades en règim de concurrència competitiva, per
promoure l’ocupació a la indústria local.
Servei de Teixit Productiu
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
modificació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració General
de l’Estat, a través del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i la Diputació
de Barcelona, per a l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)
integrats a la xarxa CIRCE.
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte
de finançar festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2017.
Gerència de Serveis d’Educació
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament
subvencions destinades a finançar les despeses derivades del funcionament
les llars d’infants municipals per al curs 2016-2017, mitjançant el procediment
concessió directa amb concurrència.

la
de
de
de

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
29. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’urbanització del
Parc del Falgar i la Verneda, d’instal·lació de dos cartells informatius i d’instal·lació
de conduccions de serveis subterranis amb encreuament per pont, a la carretera
BV-1433, en resolució de l’expedient núm. 2016/11559.
30. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Regulador Denominació Origen Penedès, en resolució de l’expedient núm.
2017/684.
31. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de poda i tala d’arbres a la
carretera BV-5226, a favor de la empresa Almeda, Alamany y Compañia SA, en
resolució de l’expedient núm. 2017/1911.
32. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’obertura de
franja perimetral contra incendis, a la carretera N-II z, al terme municipal del Bruc,
en resolució de l’expedient núm. 2017/2270.
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, en el marc de les
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses del concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovar la formalització de preacord
17/X/233741 del conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de
Cardedeu, referent a les obres de “Reurbanització per l’ampliació de l’illa de
vianants del centre de Cardedeu a la carretera BV-5108. TM. Cardedeu.”
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34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, en el marc de les
Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses del concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovar la formalització de preacord
17/X/235384 del conveni de col·laboració, a formalitzar amb l’Ajuntament de
Vilanova de Sau, referent a les obres de “Projecte conjunt de mini rotonda a la
cruïlla de la carretera N-141d i urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. TM.
Vilanova de Sau.”
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda
donar-se per assabentada, i, d’altra banda, autoritzar i disposar la despesa, de les
adjudicacions notificades per la Generalitat, corresponents als contractes: d’obres
complementàries; de direcció de les obres i de coordinació de seguretat i salut, i
de supervisió de la redacció del projecte constructiu: “Millora general. Obres
complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al
3+000. Tram Calldetenes. Clau XB-05028-C1”, amb motiu de la recepció de les
obres, en compliment de l’addenda, aprovada per la Junta de Govern, en sessió
ordinària de 12 de maig de 2016, de modificació del conveni regulador de les
obres formalitzat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat el 24 de juliol de
2014.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum amb o sense
bateries i, de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella
forestal, llenya o pèl·lets, any 2017.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
liquidació definitiva i la revocació total i la revocació parcial del “Programa
complementari garantia de la cohesió social”, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
38. Dictamenpel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial
de la revocació parcial, per un import de 1.144,51 € (mil cent quaranta-quatre
euros amb cinquanta-un cèntims), de la subvenció atorgada a l’entitat Esplais
Catalans, concedida en el marc de la convocatòria 5623/2014, de subvencions a
entitats sense ànim de lucre.
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial
de la revocació parcial, per un import de 1.934,46 € (mil nou-cents trenta-quatre
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euros amb quaranta-sis cèntims), de la subvenció atorgada a l’Asociación
Alternativas Europeas Barcelona, concedida en el marc de la convocatòria
5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre.
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir als
Ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sabadell i Santa Coloma de
Gramenet els suports puntuals consistents en ajuts econòmics, per un import de
598.500 € (cinc-cents noranta-vuit mil cinc-cents euros) per a la realització,
mitjançant conveni específic, de l’actuació “Desenvolupament del Programa de
suport als ens locals per a l’impuls i consolidació dels serveis de mediació
ciutadana”.
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda
de rectificació de l’error material del conveni marc de col·laboració entre l’Escola
de la Dona, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i diverses
escoles, per portar a terme diferents actuacions conjuntes per a la promoció de la
moda catalana.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de març de 2017.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 30 de març de 2017, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena
i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Per expressar el posicionament del Grup
Socialista. Votarem a favor del punt número 8, del punt número 9, del 10, del 27, del
28, del 36 i del 40. I de la resta farem abstenció, llevat, naturalment, dels punts de
donar compte.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en
el procediment núm. 13/2016-D, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor FMA contra la resolució de 30 d’octubre de 2015, que va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i
perjudicis derivats de l’accident de circulació, sofert el dia 20 de gener de 2015,
mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera BV-2002, dins del terme
municipal de Sant Vicenç dels Horts, quan va caure a terra degut a una taca
lliscant semblant al gasoil que havia 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:
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona ha dictat Sentència en el
procediment núm.13/2016-D, que estima el recurs contenciós administratiu interposat
pel senyor FMA contra la resolució de 30 d’octubre de 2015, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de
l’accident de circulació sofert el dia 20 de gener de 2015, mentre circulava amb la seva
bicicleta per la carretera BV-2002, dins del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts,
quan va caure a terra degut a una taca lliscant semblant al gasoil que havia a la
calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments que consten en la referida sentència, en supòsits
com el present de caigudes ocasionades per l’existència de vessaments de
substancies lliscants a la calçada, el criteri que segueixen els jutjats per determinar si
sorgeix el deure d’indemnitzar, és comprovar si l’actuació de l’administració s’ajusta a
un estàndard de normalitat pel que fa al control, manteniment i neteja de la via, i
sempre i quan no es pugui determinar que l’actuació es va produir amb molta antelació
al sinistre, perquè en aquest supòsit la responsabilitat recauria en l’administració per la
manca de diligència a l’hora de restablir les condicions de seguretat de la via.
Donat que, en aquest supòsit concret, el jutge ha entès que no n’hi ha suficient amb
l’aportació del protocol de les tasques de conservació i manteniment del sector on va
ocórrer l’accident, que ordinàriament es lliura en les actuacions judicials d’aquest tipus
i que acostumen a ser un document suficient per acreditar uns estàndards d’actuació
correctes i suficients, i que per acreditar que l’administració no va tenir temps raonable
a fer les tasques de neteja abans de l’accident, caldria que es certifiqués per part dels
serveis tècnics el mode concret i efectiu de realització de les feines de manteniment i
vigilància en els dies anteriors.
Atès que degut a aquesta manca de prova de les actuacions prèvies a l’accident
realitzades per la Diputació de Barcelona, no s’ha pogut acreditar l’exclusió del nexe
causal entre el servei de manteniment de la carretera per part de la Diputació de
Barcelona i la caiguda de la bicicleta.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el procediment núm.13/2016-D
que estima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor FMA contra la
resolució de 30 d’octubre de 2015, que desestima la reclamació de responsabilitat
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patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de circulació sofert
el dia 20 de gener de 2015, mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera BV2002, dins del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, quan va caure a terra degut
a una taca lliscant semblant al gasoil que havia a la calçada. En conseqüència:
1. Declara la responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona i la condemna
a indemnitzar al senyor FMA en la quantia de 6.830,04 euros, més el interessos
legals des de la reclamació en via administrativa.
2. Sense costes.
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona.”
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 en el procediment núm. 158/2016, que va desestimar el recurs
d’apel·lació formulat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONCCCO), contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10, que va
declarar la inadmissió del recurs per manca de legitimació activa del Sindicat per
impugnar l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 17
de novembre de 2014, que va aprovar el Manual d’ús i sistemes d’informació i
comunicació de la Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que
és del tenor literal següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat un Decret que declara ferma
la Sentència dictada en el procediment núm. 158/2016, que desestima el recurs
d’apel·lació interposat per Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CCO),
contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10, que va declarar la
inadmissió del recurs per manca de legitimació activa del Sindicat per impugnar l’acord
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 17 de novembre de 2014, que
aprovà el Manual d’ús i sistemes d’informació i comunicació de la Diputació de
Barcelona.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
desprèn que el Manual d’ús dels sistemes d’informació i comunicació de la Diputació
de Barcelona és resultat de les potestats d’autoorganització de la Administració, que
no és matèria de negociació col·lectiva, ja que no afecta a les condicions de treball
dels funcionaris públics.
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).
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret dictat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que declara ferma la Sentència dictada en el procediment núm.
158/2016, que desestima el recurs d’apel·lació interposat per Comissió Obrera
Nacional de Catalunya (CONC-CCO), contra la Sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10, que va declarar la inadmissió del recurs per manca de
legitimació activa del Sindicat per impugnar l’acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de 17 de novembre de 2014, que aprovà el Manual d’ús i
sistemes d’informació i comunicació de la Diputació de Barcelona
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en
el procediment abreujat núm. 392/2016-B, que va desestimar el recurs
contenciós administratiu, interposat per la senyora MESB en reclamació de
reconeixement de dret i compensació de danys i perjudicis, ja que la Diputació
de Barcelona , segons l’actora, ha preterit l’ordre i prelació en la contractació del
personal concursant en la convocatòria S-09/15.- 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. 13 de Barcelona, ha dictat Sentència en el
procediment abreujat núm. 392/2016-B, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la senyora MESB en reclamació de reconeixement de dret
i compensació de danys i perjudicis, ja que la corporació, segons l’actora, ha preterit
l’ordre i prelació en la contractació del personal concursant en la convocatòria S-09/15.
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. 13 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 392/2016-B, que desestima el recurs

11

Àrea de Presidència
Secretaria General

contenciós administratiu interposat per la senyora MESB en reclamació de
reconeixement de dret i compensació de danys i perjudicis, ja que la corporació,
segons l’actora, ha preterit l’ordre i prelació en la contractació del personal concursant
en la convocatòria S-09/15.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1418/2017, de data 23 de
febrer, pel qual s’acorda comparèixer, com a part interessada, en el recurs
contenciós administratiu núm. 233/2016-I, procediment abreujat, que se segueix
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, interposat pel
senyor JFM contra la desestimació, per silenci administratiu, de la Direcció
General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la
reclamació de responsabilitat patrimonial, formulada el 14 de maig de 2015, pels
danys materials derivats de l’accident ocorregut el 8 de novembre de 2014, a la
carretera C-153, a l’altura del PK 24,300, a causa de l’existència de graveta a la
calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
Mitjançant ofici de 25 de gener de 2017, registrat d’entrada el dia 30 de gener, la
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya ha citat
la Diputació de Barcelona per comparèixer com a part interessada en el recurs
contenciós administratiu núm. 233/2016-I, procediment abreujat, que es tramita en el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona i que ha estat interposat pel
senyor JFM contra la desestimació per silenci administratiu de l’esmentada Direcció
General, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el 14 de maig
de 2015 pels danys materials derivats de l’accident ocorregut el 8 de novembre de
2014 a la carretera C-153, a l’altura del PK 24,300, a causa de l’existència de graveta
a la calçada.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau comparèixer-hi
en el recurs en defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la corporació en el recurs esmentat.
Com que la Diputació de Barcelona té coberta, mitjançant la pòlissa d’assegurança
subscrita amb la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS (AXA), la defensa judicial de la corporació en els
processos jurisdiccionals en matèria de responsabilitat patrimonial, i atès que AXA ha
designat el lletrat senyor Domingo Rivera López i el procurador senyor Ángel
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Quemada Cuatrecases per assumir respectivament la defensa i la representació en el
recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals
aniran a càrrec de la dita companyia.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER, com a part interessada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 233/2016-I, procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 5 de Barcelona i que ha estat interposat pel senyor JFM contra la
desestimació per silenci administratiu de l’esmentada Direcció General, relatiu a la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada el 14 de maig de 2015 pels danys
materials derivats de l’accident ocorregut el 8 de novembre de 2014 a la carretera C153, a l’altura del PK 24,300, a causa de l’existència de graveta a la calçada.
Segon. ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat
Domingo Rivera López i al procurador Ángel Quemada Cuatrecasas, designats per
AXA en virtut de la cobertura de defensa inclosa en la pòlissa d’assegurança.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec
d’AXA.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2686/2017, de data 29 de
març, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el recurs
contenciós administratiu núm. 56/2017-D, procediment ordinari, que se segueix
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, interposat per la
senyora MNMC contra el Decret de 15 de novembre de 2016, que va desestimar
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la defunció del seu
fill, ocorreguda el 16 de juliol de 2015, a la carretera BV-1221, quan la motocicleta
que conduïa va xocar lateralment contra un vehicle que circulava en sentit
contrari.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 56/2017-D, procediment ordinari, interposat per la senyora MNMC
contra el Decret de 15 de novembre de 2016 que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada per la defunció del seu fill, ocorreguda el 16 de
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juliol de 2015 a la carretera BV-1221, quan la motocicleta que conduïa va xocar
lateralment contra un vehicle que circulava en sentit contrari.
La desestimació de la reclamació es fonamenta en el següent:
- Davant l’al·legació que la culpa és imputable en un 75% al disseny defectuós de
la rotonda, no s’acredita que presentés cap defecte de seguretat i que el seu
disseny contribuís a l’excés de velocitat de la motocicleta sinistrada. La rotonda
estava senyalitzada adequadament (cediu el pas, indicació de rotonda, limitació
de velocitat), hi havia un pas de vianants previ, hi havia bona visibilitat de totes
les circumstàncies de la via i del trànsit, i la calçada estava neta i lliure
d’obstacles; de manera que no era exigible al titular de la via l’adopció de cap
altra mesura de seguretat.
- Front l’argument que aquesta Diputació va realitzar-hi unes obres amb
posterioritat a l’accident i que això comporta l’admissió indirecta de la seva
responsabilitat, s’acredita que les dites obres van consistir en la construcció
d’una vorera, que no té res a veure amb la millora de les mesures de seguretat
dels vehicles, sinó la dels vianants; que el seu objectiu era donar a la travessera
un caire de trama urbana, i que, en qualsevol cas, la seva execució va obeir a
una petició d’ordenació de la travessera realitzada per l’Ajuntament de
Matadepera prèvia a l’accident.
En conseqüència, apreciades conjuntament les proves de què es disposa, es
determina que la causa eficient, determinant, idònia, del resultat lesiu (certament
desgraciat i molt lamentable) no va ser altra que la conducta de la pròpia víctima,
i no l’estat o les circumstàncies de la via, que no hi van tenir cap incidència.
En el mateix sentit es va pronunciar el dictamen núm. 254/16 de la Comissió
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, emès en el procediment.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la corporació ha emès informe favorable a la dita personació com a
demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat i procurador perquè s’hi facin
càrrec de la defensa i representació de la corporació respectivament.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha citat la companyia
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que
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la corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita
companyia.
Com sigui que l’esmentada pòlissa d’assegurança inclou, per als sinistres la quantia
dels quals superi la franquícia establerta, la defensa judicial de l’assegurada, AXA ha
designat a l’advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona senyor Domingo
Rivera López i al procurador dels tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas per
assumir respectivament la defensa i la representació d’aquesta Diputació en el recurs
de referència, assumint a més les despeses corresponents, per la qual cosa escau
ratificar aquestes designes.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 56/2017-D, procediment ordinari, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
2 de Barcelona, interposat per la senyora MNMC contra el Decret de 15 de novembre
de 2016, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per
la defunció del seu fill, ocorreguda el 16 de juliol de 2015 a la carretera BV-1221, quan
la motocicleta que conduïa va xocar lateralment contra un vehicle que circulava en
sentit contrari.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona.
Tercer. ENCARREGAR la defensa jurídica i la representació de la Diputació de
Barcelona en aquest recurs contenciós administratiu respectivament a l’advocat
Domingo Rivera López i al procurador dels tribunals Ángel Quemada Cuatrecasas,
designats per la companyia AXA en virtut de la cobertura de defensa judicial inclosa en
la pòlissa d’assegurança.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i del procurador aniran a càrrec
de la companyia asseguradora AXA.”
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2512/2017, de data 27 de
març, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, en el
procediment núm. 216/2017-E, que se segueix davant el Jutjat Social núm. 8 de
Barcelona, interposat per la senyora JDCI en reclamació d’incapacitat permanent
total o, subsidiàriament, parcial derivades d’accident laboral.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
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“El Jutjat Social número 8 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per
comparèixer com a part codemandada, juntament amb l’Institut Nacional de la
Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en
el procediment núm. 216/2017-E, instat per la senyora JDCI contra la Diputació de
Barcelona, en reclamació d’incapacitat permanent total o, subsidiàriament, parcial
derivades d’accident laboral.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Diputació de Barcelona en el recurs esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER com a part codemandada davant el Jutjat Social número 8 de
Barcelona en el procediment núm. 216/2017-E, instat per la senyora JDCI contra la
Diputació de Barcelona, en reclamació d’incapacitat permanent total o,
subsidiàriament, parcial derivades d’accident laboral.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació del Pla d’actuació de mandat 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:
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“Antecedents
1. La Diputació de Barcelona va constituir un nou plenari el 15 de juliol de 2015, fruit
de les eleccions municipals del 24 de maig del 2015. La presidenta de la Diputació de
Barcelona i el seu equip de govern van manifestar, de forma explícita i expressa en el
Ple de constitució de la nova corporació, la seva voluntat de concretar en un Pla
d’actuació de mandat les prioritats que es fixaven pels propers quatre anys de govern.
2. La Junta de Govern, en sessió ordinària de data 10 de març de 2016, aprovà el Pla
d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019, i el Ple de la Diputació,
en sessió ordinària de 28 d’abril de 2016, restà assabentat d’aquest acord.
3. Com ja es va preveure inicialment, el Pla d’actuació de mandat és un document
obert i flexible que ha de recollir i actualitzar el seu contingut atenent totes aquestes
casuístiques que poden produir-se amb el pas del temps, sense perdre la seva
essència.
4. Transcorregut un any des de la seva aprovació, diferents unitats orgàniques de la
corporació han portat a terme diferents actuacions que han permès fer un pas
endavant en l’assoliment dels reptes que l’equip de govern es va plantejar per aquest
mandat.
Durant aquest període han sorgit noves demandes que cal atendre, en alguns casos
perquè els recursos han quedat distribuïts de forma diferent a la que inicialment es
preveia; en d’altres, perquè les situacions canviants prioritzen i matisen les línies i els
objectius que inicialment es van definir.
5. En data 6 d’abril de 2017 el cap del Servei de Planificació i Avaluació emet informe
en què explica que per tal d’ordenar i sistematitzar aquest procés de seguiment,
actualització i millora amb una periodicitat anual, s’han elaborat tres documents:
 Un relat qualitatiu de l’acció corporativa durant l’any 2016, que recull
sintèticament l’acció realitzada per desenvolupar els projectes estratègics de
mandat, així com les principals línies d’actuació que s’han desplegat per assolir
els sis objectius del Pla d’actuació, amb la liquidació pressupostària
corresponent.
 Un quadre de comandament que mostra quantitativament el grau d’assoliment
dels objectius específics de cada línia d’actuació per a l’any 2016, així com el
grau d’assoliment dels objectius estratègics i el propi Pla d’actuació.
 Un informe d’actualització i millora del Pla d’actuació, que recull els canvis
derivats del document inicialment aprovat.
Aquestes línies de canvi han estat acordades amb les direccions de serveis i les
gerències de serveis implicades. S’han presentat a un consell tècnic de coordinadors i
gerents el dia 28 de març i, posteriorment, als grups polítics amb representació al Ple
el dia 6 d’abril.
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Fonaments de dret
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de Govern
l’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb
els serveis i els organismes dependents de la corporació, en virtut del que disposa
l’apartat 3.4 h), de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, proposo a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la modificació, que comporta l’actualització i l’aprovació del text
refós resultant, del Pla d’actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019,
que s’acompanya com annex.
Segon. TRASLLADAR la modificació del Pla d’actuació de mandat de la Diputació de
Barcelona 2016-2019 al Ple de la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i
efectes.”
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: En primer lloc, agrair la reunió prèvia que hi va haver,
d’explicació sobre el Pla de mandat i entenent que, allà, se’ns va manifestar que es
donaria compte d’aquest documents al Ple ordinari del mes de maig, nosaltres farem el
posicionament oportú llavors.
Intervé a continuació la diputada senyora Sevilla (Entesa), qui diu: Com ha explicat
el diputat que m’ha precedit, en nom del Grup Entesa sí que volem fer un agraïment
per la reunió prèvia i per totes les explicacions que vam rebre d’aquests tres
documents, que són extensos i que fan una reflexió profunda. Sí que, no obstant això,
podrem debatre el punt en el Ple del mes de maig i sí que Entesa vol fer alguna
reflexió entorn d’aquest tres documents.
En primer lloc, valorem positivament que el Govern actualitzi i modifiqui les línies dels
projectes del PAM perquè, d’alguna manera, recull aquesta visió que compartim, que
és un instrument que és dinàmic, que és obert, que és flexible i que, per tant, està
obert a modificacions d’acord amb la realitat, que és canviant. Entenem,
nogensmenys, que hauríem de fugir d’una lectura positivista dels assoliments pel propi
repte i, també, perquè ens hem de situar en un relat molt real sobre la situació
socioeconòmica dels nostres municipis, dels municipis de la demarcació.
Continuem reivindicant línies transversals en el PAM, ja que ens sembla que no està
dotat d’aquesta transversalitat, entesa com l’havíem situat en un punt inicial, i sí que
entenem que seria el moment de reforçar, és cert que s’han reforçat alguns projectes
estratègics, però caldria reforçar altres projectes estratègics vinculats amb aquesta
línia de donar solucions i respostes a la situació socioeconòmica dels municipis.
Al Grup Entesa, tenim diferents propostes que continuarem fent, entenent aquesta
visió de document obert i document flexible per poder-se modificar, i les esmento
prèviament a poder debatre-les en el Ple de maig, com comentava el diputat que m’ha
precedit, però anirien en la línia de mesures de qualitat democràtica i de bon govern,
de defensa de drets socials, com no podia ser menys, de desenvolupament econòmic
per generar, també, ocupació de qualitat, de mirar estratègicament de trobar mesures
d’innovació, com sempre hem dit que estem en una institució que és punta de llança
de polítiques innovadores i de transformació per als nostres ajuntaments, i, també, en
clau de memòria democràtica. Creiem que s’haurien d’incorporar algunes mesures, i
estem oberts a poder-ne debatre, poder-ne tornar a parlar i a fer propostes en el futur.
A indicació de la senyora presidenta, i per respondre, pren la paraula el diputat
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona,
senyor Ciurana (CiU), qui diu: Molt breument. Com vam tenir l’ocasió d’explicar en la
reunió prèvia, i agraeixo les referències dels Grups, no només és un document dinàmic
per la pròpia dinàmica tècnica de la casa, sinó que també, i crec que és important
remarcar-ho, ens vam comprometre a recollir, em sembla recordar que era una
proposta del PSC, a incorporar, també, com a mesures concretes del Pla d’actuació
del mandat aquelles resultants de mocions aprovades en el Ple. És a dir, que les
mocions que fossin aprovades en el Ple, després també tinguessin una traducció. I,
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me’n recordo, que vam parlar concretament de la de cementiris, com que, unes fitxes
que no hi havia en el seu moment i que, una vegada ha estat aprovada en el Ple
s’incorporen.
Bé, en això estem. Entenem que això és una feina col·lectiva que, lògicament, en els
primers anys de mandat sempre té una part d’acceleració, en tant que es posen les
bases del que s’ha de fer després i que, per tant, les avaluacions, que també consten
en els documents, ens permeten tenir un seguiment. En qualsevol cas, aquest és
l’esperit que ha de presidir l’acció, la gestió, tant tècnica com, lògicament, la política
institucional d’aquesta casa.
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, de l’Àrea de Presidència de la Diputació de
Barcelona a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius.- La Junta, a petició del
diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de
Barcelona, acorda deixar sobre la taula el present Dictamen.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor
Ciurana (CiU), qui diu: Si em permet, senyora presidenta, jo demanaria que es deixés
sobre la taula, tota vegada que hem observat algun tipus de mancança petita,
concreta, menor, però que ens agradaria poder-la portar a una propera Junta de
Govern per tal que, tècnicament, entenguem bé les necessitats de les entitats o dels
municipis que puguin optar a aquestes bases. Per tant, si em permet, presidenta, jo
suggeriria que ho poguéssim deixar sobre la taula i ho portéssim a la següent Junta de
Govern.
La senyora presidenta diu: Molt bé; doncs vostè coordina aquesta acció.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d’ajuts econòmics, en el marc del Catàleg de serveis
de l’any 2017 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, el contingut sencer del qual, amb
els seus annexes, es reprodueix al CD adjunt que forma part d’aquesta Acta.
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació, en reunió de 22 de desembre de 2016, va
aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg de
serveis de l’any 2017, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos (AJG 673/16).
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2. L’esmentat règim estableix, en el seu article 5.2, que els ajuts econòmics inclosos
en el Catàleg es concedeixin per mitjà del procediment de concurrència
competitiva, previ estudi i comparació de les sol·licituds presentades, i una vegada
valorades i classificades de conformitat amb els criteris de valoració prèviament
establerts.
3. En la convocatòria d’enguany, s’han presentat 5.959 sol·licituds d’ajuts econòmics.
La presentació i revisió de sol·licituds i la subsanació de defectes s’ha realitzat a
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu
Electrònica.
4. Els responsables del procediment d’instrucció han estat les gerències o direccions
de serveis de la Diputació, les quals, sota la direcció de les coordinacions
competents de les àrees de gestió constituïdes a la corporació, han elaborat els
informes d’instrucció, que contenen l’explicació de la forma objectiva com s’han
ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la
instrucció.
5. Als efectes d'examinar i de validar els esmentats informes, s’han constituït els
òrgans col·legiats que s’enumeren a continuació. De les decisions adoptades en
aquestes reunions, el/la secretari/ària de l’òrgan n’ha estès una acta.
a) Àrea de Presidència
- Direcció de Relacions Internacionals
- Gabinet de Premsa i Comunicació
- Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
b) Àrea de Territori i Sostenibilitat
c) Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
- Gerència de Serveis de Comerç
- Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
- Gerència de Serveis de Turisme
d) Àrea de Cultura, Educació i Esports
e) Àrea d’Atenció a les Persones
6. De cada procediment d’instrucció, la Direcció de Serveis de Cooperació Local, en
tant que responsable de garantir els requeriments de la convocatòria, ha revisat els
aspectes següents:
- Que el centre gestor fa constar com ha distribuït la quantia màxima que es va
preveure en la convocatòria entre els diferents recursos i que la quantia total
concedida no supera la quantia total màxima prevista.
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- Que es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen
a l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris preestablerts per a cada recurs i que els criteris que es
relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- Que s'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de
valoració i com s’han transformat els punts obtinguts per una sol·licitud en
l’import concedit.
- Que s’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
- Que les actuacions pluriennals i els pagaments avançats que es proposen estan
motivats, i que en les actuacions a executar conjuntament per diversos ens
s’indica l’aportació estimativa que correspon a cada ens.
- Que el responsable del centre gestor és qui signa l'informe.
- Que s’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels tres estats següents: estimada, desestimada per menor
valoració, desestimada per incompliment dels requisits o desistiment de l’ens.
- Que es compleix l'aportació mínima garantida d’acord amb el règim regulador.
- Que no existeixen sol·licituds estimades en què el rati de cobertura superi el 100
per cent de l'import sol·licitat.
7. La Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum proposa aprovar alguns dels
seus ajuts condicionats a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm.
03/2017. A aquest efecte, la Junta de Govern de la Diputació, en reunió de 30 de
març de 2017, va incrementar la quantia total de la convocatòria per a l'atorgament
d'ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l'any 2017 (AJG 111/17). De
conformitat amb la base 45 d’execució del pressupost, la urgència en l'aprovació es
justifica per no endarrerir l'aprovació dels ajuts de la resta de centres gestors i de
permetre també que tots els ajuntaments i ens destinataris coneguin en unitat d'acte
els seus ajuts econòmics concedits de Catàleg.
8. Per últim, d’acord amb l’article 34.3 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2017,
la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació proposa que els ajuts
econòmics gestionats pel Servei de Mercat de Treball, l’Oficina d’Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic i el Servei de Teixit Productiu es pagui per avançat el
50 per cent de l'import total concedit, un cop l’ens destinatari presenti l’acceptació
expressa de l’ajut. Aquesta Gerència aprecia d’ofici la conveniència de realitzar el
pagament avançat del 50 per cent de la quantitat atorgada a cadascuna de les
entitats beneficiàries, i fonamenta la proposta en les característiques específiques
de les actuacions que concorren en l’oferta d’aquests centres gestors, en el sentit
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que es reprodueix a continuació: “1. L’atorgament mig de les actuacions de la
GSPEiO per aquesta convocatòria de 2017 és de 20.985€, xifra suficientment
elevada que dóna una idea de l’envergadura dels projectes finançats. 2. Els
projectes tenen llargs processos d’elaboració i execució, períodes que habitualment
són d’un any. 3. Les actuacions s’executen majoritàriament per personal propi de
les entitats beneficiàries i executores, el que obliga als ens locals a avançar els
pagaments per la correcta execució dels projectes. Això suposa un important
desajust temporal de tresoreria dels ens locals. 4. El grau d’execució de les
actuacions dels 4 anys anteriors ha estat del 98,5% com a mitjana, fet que ens
permet preveure que aquest percentatge es mantindrà en els següents períodes. La
GSPEiO ve aplicant des de l’inici aquest mètode de pagament avançat per al Fons
de Prestació i els percentatges d’execució són encara més elevats, amb una
mitjana del 99,5%.”
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2017,
pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts econòmics, i els articles 21 i 24, pel
que fa al procediment de concessió.
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts econòmics en el marc del
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i, en
conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts i les desestimacions de sol·licituds que
s’indiquen en els acords següents.
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics que s’han d’executar en el
període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017 següents:
[...]
Tercer. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics que s’han d’executar en el
període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018 següents,
corresponents al recurs “Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal del municipi
(hivern 2017-2018)”, gestionat per l’Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures:
[...]
Quart. DESESTIMAR per menor valoració les sol·licituds següents:
[...]
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Cinquè. DESESTIMAR per incompliment dels requisits o desistiment de l’ens les
sol·licituds següents
[...]
Sisè. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 32.592.318,96 euros (trenta dos
milions cinc-cents noranta-dos mil tres-cents divuit euros amb noranta-sis cèntims),
amb càrrec de les aplicacions del vigent pressupost corporatiu següents, tot
condicionant la quantia de 450.239,70 euros a l’aprovació definitiva de la modificació
de crèdit núm. 03/2017:
[...]
Setè. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa dels ajuts econòmics aprovats en
l’acord tercer del present dictamen i SUPEDITAR la seva efectivitat a la condició
suspensiva que en el pressupost 2018 s’hi consigni el crèdit corresponent.
Vuitè. ESTABLIR que, d’acord amb l’article 34.3 del règim del Catàleg de serveis de
l’any 2017, en els ajuts econòmics gestionats pel Servei de Mercat de Treball, l’Oficina
d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic i el Servei de Teixit Productiu,
adscrits a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, s’ha de pagar
per avançat el 50 per cent de l'import total concedit, un cop l’ens destinatari presenti
l’acceptació expressa de l’ajut, d’acord amb els informes d’instrucció emesos pel
gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
Novè. RESTAR ASSABENTAT que les actuacions que es relacionen a continuació
s’executen conjuntament per diversos ens, amb indicació de l’aportació estimativa que
correspon a cadascun d’ells:
[...]
Desè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
Onzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 24.2 del règim del
Catàleg de serveis de l’any 2017, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants
d’un procediment de concurrència competitiva.”
Servei de Contractació
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, desestimar el recurs
de reposició interposat per l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA,
en data 30 de novembre de 2016, contra la imposició de la penalitat per
determinats incompliments detectats durant el període de l’1 de novembre de
2015 a 30 d’abril de 2016 en el contracte del Servei de vigilància, protecció i
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la
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Diputació de Barcelona, referents als lots 3 (Vigilància, protecció i control del
Centre d’Estudis i Recursos Culturals) i 5 (Vigilància, protecció i control d’accés
a l’edifici Londres), tot confirmant les penalitats imposades.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 23 de
setembre de 2015 es va adjudicar, mitjançant procediment obert amb un únic criteri
d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada (categoria 23 de l'annex II del
TRSLCP), el contracte relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés
per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de
Barcelona, dividit en 10 lots, a favor de l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD, SA -NIF A-81262404- (en endavant OMBUDS) pel que fa als lots
següents:


Lot 3, Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos
Culturals (CERC):
- Vigilàncies periòdiques: 93.240,00 €, IVA exclòs, més 19.580,40 € en
concepte de 21% d’IVA, que fa un total de 112.820,40 €, IVA inclòs.
- Vigilància puntual: 13,32 €, IVA exclòs, més 2,80 € en concepte de 21%
d’IVA, que fa un total de 16,12 €, IVA inclòs.



Lot 5, Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici Londres:
- Vigilàncies periòdiques: 94.850,00 €, IVA exclòs, més 19.918,50 € en
concepte de 21% d’IVA, que fa un total de 114.768,50 €, IVA inclòs.
- Vigilància puntual: 13,32 €, IVA exclòs, més 2,80 € en concepte de 21%
d’IVA, que fa un total de 16,12 €, IVA inclòs.

2. El contracte dels lots 3 i 5 es va formalitzar en data 26 d’octubre de 2015, amb
efectes d’1 de novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017.
3. Des de l’entrada en vigor d’aquest contracte i fins al 30 d’abril de 2016, l’empresa
va incomplir determinades obligacions contractuals que van ser objecte de l’informe
de penalitat de data 14 de juliol de 2016 emès pel cap del Gabinet de Prevenció i
Seguretat (en endavant GPS), com a responsable del contracte, en el qual
sol·licitava la incoació d’un expedient de penalització pels incompliments que es
relacionen tot seguit i pels que proposava una penalitat per import de 3.770 €,
d’acord amb l’establert a la clàusula 1.24 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars (en endavant PCAP). Els incompliments objecte de la penalitat van ser:
 Realitzar torns superiors a 8 hores de treball continuat (Lot 3)
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 Incorporació d’un nou vigilant sense informar al GPS i sense formació prèvia
(Lots 3 i 5)
 No realitzar el mínim d’inspeccions mensuals (Lots 3 i 5)
 No lliurar l’informe amb les dades de les verificacions corresponents (Lots 3 i 5)
4. D’acord amb el que disposen els articles 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 84
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu
comú (LRJPAC) –aplicable segons l’establert a disposició transitòria tercera de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques-, es va donar compliment al tràmit d’audiència per un
termini de 10 dies hàbils, mitjançant escrit de data 18 de juliol de 2016, rebut per
l’empresa OMBUDS, en data 21 de juliol de 2016.
5. En data 25 de juliol de 2016, aquesta empresa va tenir accés a l’expedient de
contractació i, posteriorment, en data 2 d’agost de 2016 el legal representant de
l’empresa va presentar les corresponents al·legacions contra l’inici de l’expedient de
penalitat.
6. En data 27 d’octubre de 2016 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, a
proposta del cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat, va desestimar les
al·legacions presentades per l’empresa OMBUDS i va imposar una penalitat per
import de 3.770 €, pels incompliments realitzats per aquesta empresa en la
prestació del servei des de l’entrada en vigor d’aquest contracte i fins al 30 d’abril
de 2016. Aquest acord va ser notificat a l’empresa en data 17 de novembre de
2016, indicant que contra aquella resolució l’empresa podia imposar recurs
contenciós administratiu i recurs potestatiu de reposició.
7. Davant dels incompliments contractuals de l’empresa durant el mes de maig de
2016, el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat, com a responsable del contracte,
en data 21 de juliol de 2016 va emetre informe en el que concretava els
incompliments que es relacionen tot seguit, pels quals sol·licitava la incoació d’un
nou expedient de penalització i proposava una penalitat per import de 1.800,00 €,
d’acord amb l’establert a la clàusula 1.24 del PCAP. Els incompliments durant el
mes de maig objecte de la penalitat van ser:
 Realitzar torns superiors a 8 hores de treball continuat (Lot 3)
 No realitzar el mínim d’inspeccions mensuals (Lots 3 i 5)
8. Mitjançant escrit de data 11 d’octubre de 2016, en el que es reproduïa íntegrament
l’informe del cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat de data 21 de juliol de 2016,
es va donar audiència a l’empresa OMBUDS de la proposta de penalitat pels
incompliments del mes de maig de 2016, atorgant-li un termini de 10 dies hàbils
perquè manifestés el que considerés oportú. Aquest escrit el va rebre l’empresa el
dia 20 d’octubre de 2010.
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9. En data 2 de novembre de 2016, el legal representant de l’empresa va presentar les
corresponents al·legacions contra l’inici d’aquest segon expedient de penalitat pels
incompliments realitzats durant el mes de maig de 2016 i que està pendent de
resoldre.
10. En data 30 de novembre de 2016, l’empresa OMBUDS va interposar davant la
Diputació de Barcelona un recurs (primer recurs) que qualifica com de nul·litat,
contra l’acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2016.
Segons la recurrent, l’acord de la Junta de Govern de 27 d’octubre és nul de ple
dret perquè penalitza per uns fets diferents als que constaven en la proposta de
penalització, el que comporta la vulneració del dret a la defensa, del dret a un
procés amb totes les garanties i segons el procediment establert i, en conseqüència
li produeix indefensió.
Sobre aquesta qüestió i segons consta en l’expedient, en la penalitat aprovada per
la Junta de Govern de data 27 d’octubre es va respectar el procediment establert
per l’ordenament jurídic i en els Plecs que regeixen la contractació; així, els
incompliments objecte de la penalització i el seu import es van determinar d’acord
amb l’establert en els Plecs, es va donar audiència al contractista, la penalitat es va
imposar pels mateixos fets de la incoació i després d’haver valorat les al·legacions
presentades pel contractista i, finalment, contra la imposició de la penalitat el
contractista va tenir la possibilitat de presentar o bé un recurs de reposició o bé un
recurs contenciós administratiu. Així doncs, resta descartada la indefensió de la
recurrent i, per tant, el recurs cal qualificar-lo com de reposició.
Segons es desprèn del recurs, l’empresa confon els escrits lliurats per la Diputació
de Barcelona. En primer lloc considera que l’escrit d’audiència de la penalitat del
mes de maig –que proposa penalitzar pels incompliments descrits en l’apartat 7
dels fets-, es corresponia amb l’estimació parcial de les al·legacions presentades
per l’empresa contra la proposta de la primera penalitat –la corresponent als
incompliments fins el 30 d’abril de 2016 que consten en l’apartat 3 dels fets- i, per
tant, que aquesta estimació comportava la reducció de la penalitat a 1.800€. A partir
d’aquesta premissa equivocada, la recurrent considera l’acord de la Junta de
Govern de 27 d’octubre nul perquè penalitza per fets i imports diferents i sense tenir
en compte les seves al·legacions.
11. En data 19 de desembre de 2016 l’empresa OMBUDS va interposar davant la
Diputació de Barcelona un recurs de reposició (segon recurs) que no es pot
admetre en tant que es limita a reproduir els mateixos motius i arguments ja
manifestats en el primer recurs presentat en data 30 de novembre de 2016.
Fonaments de dret
1. L’empresa interpreta que la penalitat imposada per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 27 d’octubre de 2016, és la conseqüència jurídica
derivada de l’escrit d’audiència de data 11 d’octubre de 2016, quan es tracta de dos
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expedients d’incoació de penalitats diferents, que corresponen a incompliments
contractuals i períodes diferents i que comporten penalitats diferents. Així, la
penalitat imposada per la Junta de Govern d’import 3.770€ es correspon a
incompliments realitzats des de l’inici del contracte fins el 30 d’abril de 2016 i que
consten en l’apartat 3 dels fets. Mentre que la proposta de penalitat per un import
de 1.800€ es correspon a la incoació d’una penalitat a imposar per incompliments
contractuals del mes de maig que consten en l’apartat 7 dels fets i que està pendent
de resolució.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27 d’octubre de 2016 va
imposar la penalitat pels mateixos fets que van donar lloc a la incoació de la
penalitat, respectant en tot moment el procediment legalment establert i els plecs
que regeixen la contractació (tràmit d’audiència, vista de l’expedient i termini per a
la realització de les corresponents al·legacions) i motivant la imposició de la
penalitat, per la qual cosa en cap moment s’ha produït indefensió.
3. Es desestima el recurs de reposició interposat per OMBUDS, en data 30 de novembre
de 2016, perquè els motius al·legats per la recurrent no es poden encabir en cap
dels supòsits previstos als articles 62 i 118 de la (LRJPAC); amb la qual cosa també
decauen les peticions d’arxiu de l’expedient de penalitat i la suspensió de l’execució
de la penalitat imposada per la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2016.
4. Segons l’apartat 3.1.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. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) la Junta de Govern té delegada la
competència per adoptar aquest acord.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents
ACORDS
Primer. ADMETRE el primer recurs, presentat en data 30 de novembre de 2016 per
l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA (NIF A-81262404), contra la
penalitat imposada per acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2016 , tot
considerant-lo recurs de reposició i no de nul·litat perquè no s’ha produït indefensió en
haver-se respectat el procediment establert en l’ordenament jurídic i els plecs que
regeixen la contractació.
Segon. INADMETRE el segon recurs presentat en data 19 de desembre de 2016 per
aquesta mateixa empresa per no haver aportat noves dades respecte a les aportades
en el primer recurs.
Tercer. DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT els recurs de reposició de data 30 de
novembre de 2016, interposat per OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA (NIF A81262404), contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data
27 d’octubre de 2016, que desestimava les al·legacions realitzades per l’empresa en
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data 2 d’agost de 2016 i penalitzava amb una quantitat de 3.770 € pels incompliments
contractuals efectuats de l’1 de novembre de 2015 a 30 d’abril de 2016 en el contracte
relatiu als lots 3 (Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos
Culturals), i 5 (Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici Londres), de la
contractació per a la prestació del “Servei de vigilància, protecció i control d’accés
per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de
Barcelona, dividit en 10 lots.”
Quart. CONFIRMAR la penalitat imposada de 3.770€ a l’empresa OMBUDS
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA (NIF A-81262404) pels incompliments contractuals
efectuats de l’1 de novembre de 2015 a 30 d’abril de 2016, a deduir de la primera
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA, per al
seu coneixement i efectes.”
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, estimar parcialment el
recurs de reposició interposat per l’empresa UNIPOST, SAU, en data 23 de
desembre de 2016, contra la imposició de la penalitat, per un total de 122.141,31
euros, per determinats incompliments detectats durant el període del segon
semestre de 2015, en el contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a
la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, en el sentit de
disminuir la penalitat en 40.485 euros, i quedant fixada en 81.656 euros.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència,
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. Per dictamen del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de novembre de 2010 es
va adjudicar definitivament, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris de
valoració i subjecte a regulació harmonitzada, l’expedient relatiu a les prestacions dels
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, a favor
de l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), amb efectes d’1 de gener de 2011 a
31 de desembre de 2014, per un import estimatiu quadriennal de 21.711.498,00 € (IVA
inclòs).
2. El 13 de desembre de 2010 es va formalitzar el pertinent contracte, que ha estat
prorrogat per acords de la Junta de Govern de dates 18 de desembre de 2014, 12 de
novembre de 2015, 30 de juny de 2016 i 27 d’octubre de 2016, pels períodes
compresos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, entre l’1 de gener i el 30 de
juny de 2016, entre l’1 de juliol i el 31 d’octubre de 2016, i entre l’1 de novembre i el 31
de desembre de 2016, respectivament.
3. En el decurs de l’execució de l’esmentat contracte corresponent al segon semestre
de l’any 2015, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de
l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del contracte pel que fa a
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l’Organisme de Gestió Tributària, va elaborar un informe de data 15 de juliol de 2016,
en el qual es recollien una sèrie d’incidències detectades en la prestació del servei
esmentat per part de l’empresa UNIPOST, SAU a l’Organisme de Gestió Tributària i es
proposava la imposició d’una penalitat per un import de 122.141,31 €.
4. D’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es va donar
compliment al tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, mitjançant escrit del
cap del Servei de Contractació rebut per l’empresa UNIPOST, SAU en data 21 de
setembre de 2016.
5. El representant de l’empresa UNIPOST, SAU va presentar en data 4 d’octubre de
2016 davant aquesta corporació, en temps i forma, escrit d’al·legacions contra
l’expedient de penalitat iniciat.
6. En relació amb les al·legacions esmentades, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica
i de Gestió de la Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del
contracte pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, va elaborar un informe de data
21 d’octubre de 2016, en el qual es desestimaven totes les al·legacions realitzades i es
confirmava la penalitat a imposar a l’empresa UNIPOST, SAU.
7. Per acord adoptat en sessió de data 10 de novembre de 2016, la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona va desestimar les al·legacions presentades per l’empresa
UNIPOST, SAU i va imposar una penalitat per import de 122.141,31 €, pels
incompliments detectats en la prestació del servei durant el segon semestre de l’any
2015. Aquest acord va ser notificat a l’empresa en data 23 de novembre de 2016,
indicant que contra aquella resolució l’empresa podia imposar recurs contenciós
administratiu i recurs potestatiu de reposició.
8. En data 23 de desembre de 2016, l’empresa UNIPOST, SAU va interposar davant la
Diputació de Barcelona un recurs potestatiu de reposició contra l’acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona d’imposició de penalitat, al·legant no estar
conforme amb les incidències incloses en el punt d) de l’informe del cap del Servei
d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària, de
15 de juliol de 2016, i sol·licitant bé la detracció de l’import total d’aquest apartat o,
amb caràcter subsidiari, la reducció corresponent a la incidència 38287 recollida dins
l’esmentat apartat.
9. En relació amb el recurs de reposició referenciat, el cap del Servei d’Atenció
Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària, com a
responsable del contracte pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, va emetre un
informe de resposta a les sol·licituds de l’empresa UNIPOST, SAU, en data 17 de
març de 2017, el text íntegre del qual es reprodueix a continuació:
“Informe tècnic relatiu al resultat de la revisió duta a terme amb motiu del recurs de reposició
presentat contra l’acord de la Junta de Govern de la de la Diputació de Barcelona de data 10
de novembre de 2016, pel qual se l’imposaven penalitats per import de 122.141,31 euros
corresponents a incidències detectades al llarg del segon semestre de 2015.
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L'empresa Unipost, SAU va presentar, en data 23 de desembre de 2016, recurs contra
l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10 de novembre de
2016, pel qual se l'imposaven penalitats per import de 122.141,31 euros corresponents a
incidències detectades al llarg del segon semestre del 2015, concretament les recollides en
l’apartat d) de l’informe del cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de
l’Organisme de Gestió Tributària de data 15 de juliol de 2016 (incidències, 38287, 42207 i
42214).
Respecte a les incidències 42207 i 42214 ens reafirmem en el que es va manifestar en
l’informe de resposta a les al·legacions presentades per l’empresa Unipost, SAU, incorporat
en el dictamen aprovat per la Junta de Govern en data 10 de novembre de 2016, i per tant
es desestima la petició d’Unipost, SAU de deixar sense efecte la penalitat sobre aquestes
incidències.
Respecte a la incidència 38287, relativa als resultats de la distribució dels enviaments de
l'executiva de l'IVTM de 2015, Unipost, SAU manifesta que no són correctes els càlculs
corresponents en els quals s’ha basat l’informe, que resultaven dels fitxers de control
facilitats per Unipost, SAU en el moment de la distribució, i aporta nous fitxers de control de
la distribució amb un detall que fa concloure que s'hauria de reduir en un import de
40.485,00 euros.
El passat 17 de gener va tenir lloc la reunió de la Comissió de Seguiment de Contractes de
Serveis de la Diputació de Barcelona, relativa a la prestació de diversos serveis postals,
social i ambientalment responsable, a la Diputació de Barcelona i altres entitats adherides.
A la mateixa van assistir per part de l’empresa Unipost, SAU el seu Director General, XXX,
el seu Director d’Operacions, XXX, i el seu Coordinador de Qualitat, XXX.
Per part de la Diputació de Barcelona hi van assistir el Cap del Servei de Contractació,
Carles Barnés, Rosa Ma Garcia Arias, del Servei de Contractació, la Directora de Serveis
d’Edificació i Logística, Teresa Planes, el Subdirector de Logística, Antonio M Solanes, la
Cap de l’Oficina de Gestió de Recintes, Mercè Ballester, i Joan Ferré, en representació de
l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
Tal com es recull a l’acta de la reunió, s’acordà que l’ORGT compararia les dades dels
resultats del repartiment al llarg del procés de distribució de l’executiva de l’IVTM de 2015
(revisió d’imatges dels justificants de recepció que consten als arxius de l’ORGT), les quals
són motiu de la penalitat que ara es recorre, amb les dades dels fitxers de control aportades
per Unipost, SAU en el recurs esmentat.
S’ha dut la revisió de les imatges dels justificants de recepció corresponents a 1.373
enviaments de l’executiva de l’IVTM de 2015 adreçats a les poblacions de l’Ametlla del
Vallès i Santa Eulàlia de Ronçana, municipis on es donaven les discrepàncies més
importants entre el percentatge d’enviaments informats com a absents de les dades que
Unipost, SAU ens va remetre al llarg del procés de distribució l’any 2015 i les que ara
aporta.
Dels resultats obtinguts en aquesta comprovació, es fa evident que les dades facilitades per
Unipost, SAU al llarg del procés de distribució de l’executiva de l’IVTM de 2015 no eren
correctes. Per tant, caldria basar-nos en aquestes noves dades que esmenen un error
anterior de la mateixa Unipost, SAU i així poder calcular correctament l’import de la penalitat
corresponent a la incidència 38287.
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Enviaments a
penaltizar

Total
penalització

Dades facilitades per Unipost al
llarg del procés de distribució de
l’executiva de l’IVTM

5.183

77.745,00 €

Dades facilitades per Unipost en el
recurs

2.484

37.260,00 €

Segons aquestes noves dades, l’import definitiu de les penalitats del segon semestre del
2015 tindria el següent detall
CONCEPTE
ENVIAMENTS RETORNATS ERRÒNIAMENT
ENVIAMENTS EXTRAVIATS
INCOMPLIMENT DELS INDICADORS DE QUALITAT
INCIDÈNCIA 38287
INCIDÈNCIA 42207
INCIDÈNCIA 42214
IMPORT FINAL

IMPORT
2.450,00 €
10.842,76 €
8.333,55 €
37.260,00 €
17.235,00 €
5.535,00 €
81.656,31 €

En conclusió, es demana que s’estimi parcialment el recurs presentat per Unipost, SAU en
data 23 de desembre de 2016, i per tant la penalitat s’hauria de reduir en 40.485.00 euros
de manera que l'import definitiu hauria de ser de 81.656,31 euros.”

10. D’acord amb l’anterior, la penalitat imposada per acord de la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona de 10 de novembre de 2016 s’hauria de reduir en la
quantitat de 40.485,00 €, de forma que l’import a satisfer per l’empresa UNIPOST,
SAU seria 81.656,31 €.
Fonaments de dret
1. Segons determina la Disposició Transitòria 1a del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (TRLCSP) aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i la data d’adjudicació del present contracte, al present contracte li és
d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en la
versió donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost (LCSP).
2. La clàusula 1.25) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) especifica
que “pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de
les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte,
s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser
proporcional a la gravetat de l’incompliment”, sense que s’hagi superat el límit fixat a
aquests efectes.
3. D’acord amb la mateixa clàusula 1.25) del PCAP, les penalitats previstes en el PCAP
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s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’article 196.8 de la LCSP, és a dir, a proposta del responsable del contracte i
concretant la seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de
pagament total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia constituïda
quan no puguin deduir-se dels pagaments.
4. Segons l’apartat 3.1.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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) la Junta de Govern té delegada la
competència per adoptar aquest acord.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. ADMETRE el recurs de reposició, presentat en data 23 de desembre de 2016
per l’empresa UNIPOST, SAU (NIF A-62690953), contra la penalitat imposada per
acord de la Junta de Govern de data 10 de novembre de 2016.
Segon. ESTIMAR parcialment, en quant a la petició relativa a la incidència 38287, i
desestimar la resta de peticions del recurs de reposició interposat per l’empresa
UNIPOST, SAU (NIF A-62690953), contra l’acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 10 de novembre de 2016, que desestimava les
al·legacions presentades per l’empresa en data 4 d’octubre de 2016 i penalitzava amb
una quantitat de 122.141,31 € per incompliments detectats en l’execució del servei
relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme
de Gestió Tributària, al llarg del segon semestre de l’any 2015, en el sentit de reduir
l’import de la penalitat imposada, en la quantitat de 40.485,00 €.
Tercer. DETERMINAR que la penalitat a imposar a l’empresa UNIPOST, SAU és per
un import de 81.656,31 €, a deduir de la primera factura que estigui al cobrament en el
moment d’aprovació d’aquest acord.
Quart. NOTIFICAR aquest acord a UNIPOST, SAU, per al seu coneixement i efectes.”
Subdirecció d’Edificació
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el Programa de
treball, amb una durada de 24 mesos, i el Pla de seguretat i salut de les obres del
“Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del
Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, presentats per la UTE denominada
“COMSA, SAU i COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU,
UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82”, contractista de les obres
esmentades.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb
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l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“I. Adjudicació i formalització del contracte
Per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 22 de desembre de
2016 (ref. registre A 677/16), es va adjudicar a la proposta d’UTE formada per les
empreses COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SL (CIF
B64381072) i COMSA, SAU (CIF A08031098), l’execució de les obres del “Projecte
executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del
Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), per un import de quatre milions
noranta-dos mil vint-i-un euros amb cinquanta-dos cèntims (4.092.021,52 €), IVA
exclòs, més vuit-cents cinquanta-nou mil tres-cents vint-i-quatre euros amb
cinquanta-dos cèntims (859.324,52 €) en concepte de 21 % d’IVA, resultant un
import total de quatre milions nou-cents cinquanta-un mil tres-cents quaranta-sis
euros amb quatre cèntims (4.951.346,04 €), IVA inclòs, d’acord amb la seva oferta.
En data 13 de febrer de 2017, la Unió Temporal d’Empreses denominada “COMSA,
SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona, van
formalitzar el contracte de les obres de referència.
II. Proposta d’aprovació del Programa de treball
En compliment del que disposa la clàusula 2.1) del Plec de clàusules administratives
particulars que regeixen el present contracte i l’article 144.1 del Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP), el contractista ha presentat el Programa de
Treball, el qual ha estat informat favorablement des de la Subdirecció d’Edificació, en
data 21 de març de 2017.
De conformitat amb el que estableix l’article 144.2 del RGLCAP i la clàusula 37 del
Plec de clàusules administratives generals de contractació de la Diputació de
Barcelona, resulta procedent l’aprovació del Programa de treball presentat per la UTE
“COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU”
UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, amb una durada de vint-i-quatre
(24) mesos.
III. Proposta d’aprovació del Pla de seguretat i salut
D’acord amb el que estableix l’apartat segon de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció, en concordança amb la clàusula 36 del Plec de clàusules
administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona, amb caràcter
previ a l’inici de les obres caldrà aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel
contractista.
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El contractista ha presentat el Pla de seguretat i salut de l’obra i aquest ha estat
informat favorablement pel senyor Ivan Martínez Iglesia de l’empresa CAPRESA Y
ASOCIADOS, SL, coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
IV. Òrgan competent
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, corresponen al Ple
les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb un import
que superi la quantia de sis milions d’euros.
No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que
disposen els apartats 3.1.a) i c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el Programa de treball presentat per la Unió Temporal
d’Empreses denominada “COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY
18/82 (CIF U66889320), de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i
dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”
(P14UI1578).
Segon.- APROVAR el Pla de seguretat i salut presentat per l’empresa contractista de
les obres de referència, que desenvolupa l’Estudi de seguretat i salut.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista de les obres, als
directors de l’obra i al coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra,
amb indicació dels recursos que siguin procedents.”
Servei de Programació
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 € (cent mil euros) a l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, per a finançar l’actuació local “Projecte remodalació plaça
Charlie Rivel”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
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“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i, un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012, va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic, aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,
presentada en data 29/03/2017 per finançar la inversió “Projecte remodalació plaça
Charlie Rivel” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Projecte remodelació plaça Charlie Rivel
100.000,00 EUR
0%
0,44%
2.378,01 EUR
10
6/2017

* d’acord amb la Resolució de 06/03/2017 (B.O.E. núm. 57, de 08/03/2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 40.000 € (quaranta mil euros) a l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca, per a finançar l’actuació local “Projecte renovació
paviment asfàltic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i, un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012, va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic, aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,
presentada en data 29/03/2017 per finançar la inversió “Projecte renovació paviment
asfàltic” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’hisenda, recursos humans, processos i societat de la informació proposa a la
junta de govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Projecte renovació paviment asfàltic
40.000,00 EUR
0%
0,44%
951,20 EUR
10
5/2017

* d’acord amb la Resolució de 06/03/2017 (B.O.E. núm. 57, de 08/03/2017) de la Dirección General
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència
financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats
locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000 € (trenta-cinc mil euros) a l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, per a finançar l’actuació local “Reparació dipòsit d'aigua
del C. Pompeu Fabra”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i, un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic, aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
presentada en data 15/12/2016 per finançar la inversió “Reparació dipòsit d'aigua del
C. Pompeu Fabra” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Reparació dipòsit d'aigua del C. Pompeu
Fabra
35.000,00 EUR
0%
0,44%
832,30 EUR
10
130/2016

* d’acord amb la Resolució de 06/03/2017 (B.O.E. núm. 57, de 08/03/2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 25.375,55 € (vint-i-cinc mil tres-cents setanta-cinc
euros amb cinquanta-cinc cèntims) a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per
a finançar l’actuació local “Accessibilitat de la vorera Av. Can Pallars”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i, un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic, aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
presentada en data 15/12/2016 per finançar la inversió “accessibilitat de la vorera Av.
Can Pallars” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
accessibilitat de la vorera Av. Can Pallars
25.375,55 EUR
0%
0,44%
603,43 EUR
10
131/2016

* d’acord amb la Resolució de 06/03/2017 (B.O.E. núm. 57, de 08/03/2017) de la Dirección General
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència
financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats
locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-cinc mil tres-cents setantacinc euros amb cinquanta-cinc cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 € (cent mil euros) a l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, per a finançar l’actuació local “Urbanització de plaça nova del
nucli de les Fonts”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i, un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada en data 28 de març
de 201,2 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic, aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
presentada en data 15/12/2016 per finançar la inversió “urbanització de plaça nova del
nucli de les Fonts” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
urbanització de plaça nova del nucli
de les Fonts
100.000,00 EUR
0%
0,44%
2.378,01 EUR
10
132/2016

* d’acord amb la Resolució de 06/03/2017 (B.O.E. núm. 57, de 08/03/2017) de la Dirección
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016,
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de
prudència financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 170.000 € (cent setanta mil euros) a l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Torelló, per a finançar l’actuació local “Xarxa d'abastament
d'aigua potable en alta”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló,
presentada en data 22/03/2017 per finançar la inversió “Xarxa d'abastament d'aigua
potable en alta” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Xarxa d'abastament d'aigua potable en alta
170.000,00 EUR
0%
0,44%
4.042,62 EUR
10
4/2017

* d’acord amb la Resolució de 06/03/2017 (B.O.E. núm. 57, de 08/03/2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta mil € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros) a
l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, per a finançar l’actuació local “Ampliació
i millora tram ctra. BV-2134”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Torre de Claramunt,
presentada en data 16/03/2017 per finançar la inversió “Ampliació i millora tram ctra.
BV-2134” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de la Torre de Claramunt
Ampliació i millora tram ctra. BV-2134
175.000,00 EUR
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Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

0%
0,44%
4.161,52 EUR
10
3/2017

* d’acord amb la Resolució de 06/03/2017 (B.O.E. núm. 57, de 08/03/2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil € amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 16.761,69 € (setze mil set-cents seixanta-un euros amb
seixanta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Castellar del Vallès, amb la finalitat de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
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“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Castellar del Vallès presentà en data 03/03/2017 una sol·licitud d'un
préstec de 350.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 350.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,860%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 350.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 16.761,69 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 16.761,69 EUR a l'Ajuntament de Castellar del
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
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Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 03/03/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 462.143,81 € (quatre-cents seixanta-dos mil cent
quaranta-tres euros amb vuitanta-un cèntims), a l'Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, amb la finalitat de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
literal següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat presentà en data 13/03/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 9.650.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 9.650.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,860%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 9.650.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 462.143,81 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 462.143,81 EUR a l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 13/03/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 130.714,67 € (cent trenta mil set-cents catorze euros
amb seixanta-set cèntims), a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb la
finalitat de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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En la Junta de Govern de data 17 desembre de 2015 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2016, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentà en data 09/03/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 2.729.446,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.729.446,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,860%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.729.446,00 EUR amb una
subvenció d’import de 130.714,67 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 130.714,67 EUR a l'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 09/03/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
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Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar
diversos béns informàtics com a efectes no utilitzables, cedir-los gratuïtament
als Ajuntaments d’Òrrius i Sant Andreu de Llavaneres i donar-los de baixa de
l’Inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor literal següent:
“La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius d’aquesta corporació,
ha comunicat a aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de tramitar
l’expedient administratiu oportú per a la cessió de béns informàtics a l’Ajuntament
d’Òrrius i a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
Atès que a l’Ajuntament d’Òrrius i a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres han
sol·licitat a la Diputació de Barcelona la cessió de béns informàtics.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 8 de març
de 2017, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva
declaració simultània com a efectes no utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques
tècniques.
Atès que l’Ajuntament d’Òrrius i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s’han
mostrat interessats en els esmentats béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats
específiques, i que estan inscrits en el registre especial previst a la base cinquena de
les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles no utilitzables per
la Diputació”, aprovades pel Ple de la corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB
núm. 35 del 9.2.1996). Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i
Gestió Immobiliària de dates 6 i 7 de març de 2017.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2
lletra h) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
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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.- DECLARAR els béns informàtics relacionats, que seran cedits a l’Ajuntament
d’Òrrius i a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, com a efectes no utilitzables
per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores
dels criteris per a la cessió de béns mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Entitat
receptora
Ajuntament
d’Òrrius
Ajuntament de
Sant Andreu de
Llavaneres

Actiu

Fet
econòmic

Data
Fet

Família
morfològica

Descripció

F166542

H217637

25/11/2011

310102

4 Ordinadors

3.317,39 €

3.317,39 €

0,00 €

F166543

H217638

25/11/2011

310102

5 Ordinadors

4.146,74 €

4.146,74 €

0,00 €

Base

Amortització
acumulada

Valor Net

Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació
patrimonial i la seva comptabilització.
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns a l’Ajuntament d’Òrrius i
a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, a fi i efecte de continuar rendibilitzantlos.
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de l’Ajuntament d’Òrrius i a l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, que haurà de ser notificada a la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament d’Òrrius i a l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres per al seu coneixement i efectes.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la diputada senyora Sevilla
(Entesa), qui diu: És una aportació molt breu. Ens agradaria saber si existeix, o si es
pot crear, un espai en el qual es puguin vehicular les peticions de material informàtic
d’aquestes característiques i proposar si es pogués establir una tipologia d’usos o
projectes preferents per establir criteris de cessió d’aquest tipus de material.
El diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona, senyor Ciurana (CiU), diu: A part que el protocol ja hi és, això es nodreix
de, anava a dir objectes o artefactes, de dispositius que els propis serveis, en el seu
moment, no només perquè estan amortitzats, lògicament, des d’un punt de vista
comptable, sinó perquè estan amortitzats, també, des d’un punt de vista de la feina,
passen a engruixir el patrimoni de la Diputació disponible. Els ajuntaments ens van
fent peticions de material informàtic però, també, de cadires, taules o el que sigui i,
aleshores, en funció de les necessitats dels propis ajuntaments es fan les cessions;
però és molt difícil, més enllà del protocol, que ja existeix i que, d’altra banda, els
ajuntaments coneixen bé, és molt difícil preveure quin material tindràs a sis mesos
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vista, per entendre’ns; i, per tant, el sistema que es fa és que, una vegada que es fa
una petició d’algun ajuntament, es tramet a l’àrea de patrimoni de la casa i es mira de
trobar què hi ha. És una espècie de Wallapop públic, en què es mira que l’oferta
s’adeqüi a la demanda i a la inversa; però, vaja, en qualsevol cas, per a qualsevol
aclariment estem a la seva disposició.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Servei de Mercat de Treball
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació parcial, i concessió d’un termini d’audiència per a la
justificació de diverses subvencions, atorgades en règim de concurrència
competitiva, per promoure l’ocupació a la indústria local.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor literal següent:
“Fets
1. L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona té com a
línies d’actuació prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment
de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis de
la província de Barcelona. En aquest marc, el Servei de Mercat de Treball impulsa
la realització de projectes locals de millora de l’ocupabilitat i d’inserció laboral de
persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball en sectors d’activitat
econòmica industrial.
2. El 30 d’abril de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar
l’atorgament de subvencions per a promoure l’ocupació a la indústria local (ref. reg.
219/15), d’acord amb les bases reguladores de la convocatòria aprovades el 18 de
desembre de 2014 (ref. reg. 788/14) i publicades al BOPB de 23 de desembre de
2014.
3. D’entre els ens locals que van resultar beneficiaris d’aquestes subvencions,
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà van presentar, dins termini, justificació de despeses, d’acord amb el que
estableix l’apartat primer de l’article 22 del règim regulador.
4. Revisades aquestes justificacions per l’equip tècnic del Servei de Mercat de Treball
es van detectar anomalies que havien de ser esmenades. Així doncs, i segons el
que s’indica en l’article 23 del mateix règim, es va requerir a les esmentades entitats
per tal que poguessin corregir aquestes insuficiències o incorreccions, amb
l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a revocar o reduir la subvenció.
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5. Les entitats beneficiàries, relacionades en l’apartat primer de la part dispositiva, van
respondre al requeriment presentant nova documentació acreditativa de la despesa
per tal d’esmenar les deficiències detectades.
6. Una vegada avaluada l’esmentada documentació, s’ha vist necessari procedir a
ajustar el pagament de la subvenció de forma proporcional al percentatge de
justificació de despeses acceptades. L’import resultant, a disminuir del total atorgat,
no es va incorporar com a romanent de crèdit al pressupost 2017.
Així doncs, s’observen les deficiències i repercussions que es detallen a
continuació:



L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va presentar una relació insuficient de
despeses elegibles en la justificació final que comporta una revocació parcial i
una conseqüent reducció de l’ajut.
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà va presentar una part de
despeses no elegibles en la justificació final que comporta una revocació
parcial i una conseqüent reducció de l’ajut.

Fonaments de dret
1. Vistes les bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local,
aprovades per acord de Junta de Govern de 18 de desembre de 2014 (ref. reg.
788/14), publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 23 de desembre de
2014.
2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016).
ACORDS
Primer: APROVAR inicialment la revocació parcial de les subvencions concedides per
Junta de Govern de 30 d’abril de 2015 (ref. reg. 219/15), en règim de concurrència
competitiva per a promoure l’ocupació a la indústria local, que s’indiquen a continuació,
i d’acord amb el que s’especifica a la part expositiva:
Ens destinatari
Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat
Agència de Desenvolupament
del Berguedà

Justificació
total
acceptada

Import
revocat
inicialment

133.647,00 €

113.793,87 €

19.853,13 €

160.825,42 €

160.460,77 €

364,65 €

CIF

Subvenció
atorgada

P0810000J
P5826801B

Segon: CONCEDIR un tràmit d’audiència de quinze dies, comptadors a partir de la
data de notificació de la present resolució, a fi que els ens locals interessats puguin
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presentar les al·legacions que considerin oportunes, amb l’advertiment que,
transcorregut el període d’audiència sense que s’hagin presentat al·legacions, aquesta
revocació inicial esdevindrà definitiva amb la consegüent reducció de l’import de la
subvenció.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris interessats.”
Servei de Teixit Productiu
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la modificació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració
General de l’Estat, a través del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i
la Diputació de Barcelona, per a l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor
(PAE) integrats a la xarxa CIRCE.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
“El 27 de septiembre de 2013 se
firmó un Convenio de colaboración
entre la Administración General de
Estado, a través del Ministerio de
Industria,
Energía
y
Turismo
(Dirección General de la Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa) y
la Diputación Provincial de Barcelona
para el establecimiento de puntos de
asesoramiento e inicio de tramitación.
(PAIT) integrados en la red CIRCE.

El 27 de setembre de 2013 es va
signar un Conveni de col·laboració
entre l’Administració General de
l’Estat, a través del Ministeri
d’Indústria,
Energia
i
Turisme
(Direcció General de la Indústria i de
la Petita i Mitjana Empresa) i la
Diputació Provincial de Barcelona per
a
l’establiment
de
punts
d’assessorament i inici de tramitació.
(PAIT) integrats a la xarxa CIRCE.

En la misma fecha de firma del
convenio se aprueba la Ley 14/2013
de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, por la que los
puntos PAIT pasan a denominarse
PAE (puntos de atención al
emprendedor).

A la mateixa data de signatura del
conveni s’aprova la Llei 14/2013 de
recolzament als emprenedors i la
seva internacionalització, per la qual
els punts PAIT passen a denominarse
PAE
(punts
d’atenció
a
l’emprenedor).

La minuta del convenio fue aprobada
por acuerdo número 419/13 de la
Junta de Gobierno de la Diputación
de Barcelona.

La minuta del conveni va ser
aprovada per acord número 419/13 de
la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona.

Previamente a la firma del Convenio,
el 12 de Septiembre de 2013 la Junta
de Gobierno de la Diputación de

Prèviament a la signatura del
Conveni, el 12 de setembre de 2013
la Junta de Govern de la Diputació de
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Barcelona aprobó mediante dictamen
el citado convenio y la adenda.

Barcelona va aprovar mitjançant
dictamen el citat conveni i la addenda.

El 30 de enero de 2014, la Junta de
Gobierno de la Diputación de
Barcelona aprobó la modificación de
la citada adenda, en el sentido de
contemplar la posibilidad de que el
servicio del punto PAE pudiera ser
prestado directamente por entidades
locales o bien por entidades
dependientes o participadas de la
entidad local (empresa municipal,
fundación, entidad autónoma…).

El 30 de gener de 2014, la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar la modificació de
l’esmentada addenda, en el sentit de
contemplar la possibilitat de que el
servei del punt PAE pogués ser
prestat directament per entitats locals
o bé per entitats dependents o
participades de l’entitat local (empresa
municipal,
fundació,
entitat
autònoma…).

El 4 de noviembre de 2016 entra en
vigor el Real Decreto 415/2016, de 3
de noviembre, por el que se
reestructuran
los
departamentos
ministeriales de la Administración
General del Estado, modificándose la
denominación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, por la
de Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad. Este hecho es
suficientemente relevante como para
justificar la actualización de la
adenda,
recogiendo,
asimismo,
algunos ajustes derivados de nuevas
nomenclaturas,
nuevos
nombramientos, etc. que se han ido
sucediendo desde la entrada en vigor
del convenio original, y que
configuran el redactado de la adenda
que se propone aprobar.

El 4 de novembre de 2016 entra en
vigor el Reial Decret 415/2016, de 3
de
novembre,
pel
qual
es
reestructuren
els
departaments
ministerials de l’Administració General
de
l’Estat,
modificant-se
la
denominació del Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme, per la de Ministeri
d’Economia, Indústria i Competitivitat.
Aquest fet és suficientment rellevant
com per a justificar l’actualització de
l’addenda, recollint així mateix alguns
ajustos
derivats
de
noves
nomenclatures nous nomenaments,
etc. que s’han anat succeint des de
l’entrada en vigor del conveni original,
i que configuren el redactat de
l’addenda que es proposa aprovar.

Dado que la Presidencia de la
Diputación de Barcelona, mediante
decreto de fecha 3 de septiembre de
2015, con el número 7675/15,
modificado por decreto de fecha 26
de noviembre de 2015, con el número
11315/15, acordó delegar en la Junta
de Gobierno la competencia objeto
del presente dictamen, tal como
consta en el apartado 3.4.i.2) de la
Refundida
1/2016,
sobre

Atès que la Presidència de la
Diputació de Barcelona, mitjançant
Decret de data 3 de setembre de
2015, amb el número 7675/15,
modificat per Decret de la Presidència
de data 26 de novembre de 2015,
amb el número 11315/15, va acordar
delegar en la Junta de Govern la
competència objecte del present
dictamen, tal com consta a l’apartat
3.4.i.2) de la Refosa 1/2016, sobre
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nombramientos y delegación de
competencias y de atribuciones de
órganos de la Diputación de
Barcelona, diferentes del Pleno,
aprobada por el Decreto de la
Presidencia núm. 3048/16, de fecha
14 de abril de 2016 y publicada en el
BOPB de 22 de abril de 2016.

nomenaments
i
delegació
de
competències i d’atribucions d’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 al
BOPB de 22 d’abril de 2016.

En virtud de todo esto, se propone a
la Junta de Gobierno que, por
delegación de la Presidencia, adopte
los siguientes:

En virtut de tot això, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació
de la Presidència, adopti els
següents:

ACUERDOS

ACORDS

Primero.- APROBAR la modificación
de la adenda del Convenio de
colaboración entre la Administración
General del Estado, a través del
Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad (Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa) y la Diputación de
Barcelona, suscrito con fecha 27 de
Septiembre de 2013, para el
establecimiento
de
Puntos
de
Atención al Emprendedor (PAE),
integrados en la Red CIRCE, de
acuerdo con el texto que se
transcribe a continuación:

Primer.- APROVAR la modificació de
l’addenda
del
Conveni
de
col·laboració entre l’Administració
General de l’Estat, a través del
Ministeri d’Economia, Indústria i
Competitivitat
(Direcció General
d’Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa) i la Diputació de Barcelona,
subscrit amb data 27 de Setembre de
2013, per a l’establiment de Punts
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE),
integrats a la Xarxa CIRCE, d’acord
amb el text que es transcriu a
continuació:

“ADENDA

AL
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
ENTRE
LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO
DE
ECONOMÍA,
INDUSTRIA
Y
COMPETITIVIDAD
(DIRECCIÓN
GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) Y
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
BARCELONA
PARA
EL
ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE
ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR (PAE)
INTEGRADOS EN LA RED CIRCE,
PARA LA ADHESIÓN DE …..

“ADDENDA
AL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ
GENERAL
DE
L’ESTAT, A TRAVÉS DEL MINISTERI
D’ECONOMIA,
INDÚSTRIA
I
COMPETITIVITAT
(DIRECCIÓ
GENERAL D’INDÚSTRIA I DE LA
PETITA I MITJANA EMPRESA) I LA
DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
DE
BARCELONA PER A L’ESTABLIMENT
DE
PUNTS
D’ATENCIÓ
A
L’EMPRENEDOR (PAE) INTEGRATS A
LA XARXA CIRCE, PER A L’ADHESIÓ
DE …

En Madrid, a

A Madrid, a
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ENTITATS QUE INTERVENEN
ENTIDADES QUE INTERVIENEN
D’una banda, la Sra. Begoña Cristeto
Blasco, Secretària General d’Indústria i de
la Petita i Mitjana Empresa, càrrec que
ostenta en virtut del nomenament efectual
per Reial Decret 463/2016, d’11 de
novembre de 2016, actuant per delegació
del Ministre d’Indústria, Energia i Turisme,
segons l’apartat setè, punt 1.a) de l’Ordre
IET/556/2012, de 15 de març i la
Disposició Addicional Tercera del Reial
Decret 424/2016, d’11 de novembre.

De una parte, Dña Begoña Cristeto
Blasco, Secretaria General de Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa,
cargo que ostenta en virtud del
nombramiento efectuado por Real
Decreto 463/2016, de 11 de noviembre
de 2016, actuando por delegación del
Ministro de Industria, Energía y Turismo,
según el apartado séptimo, punto 1.a) de
la Orden IET/556/2012, de 15 de marzo y
la Disposición Adicional Tercera del Real
Decreto 424/2016, de 11 de noviembre.

D’altra banda, l’Il·lm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, vicepresident 2on i president
delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de l’Excma. Diputació
Provincial de Barcelona, i facultat per
acord amb la Refosa 1/2016 sobre
nomenaments
i
delegació
de
competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, publicada al BOPB de 22 d’abril de
2016, assistit per la secretària delegada,
Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona
número 7731/16, de 28 de juliol de 2016,
publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.

De otra parte, el Ilmo. Sr. Marc Castells i
Berzosa, Vicepresidente 2º y Presidente
delegado del Área de Desarrollo
Económico
Local
de
la
Excma.
Diputación Provincial de Barcelona, y
facultado de acuerdo con la Refundida
1/2016
sobre
nombramientos
y
delegación
de
competencias
y
atribuciones de los órganos de la
Diputación de Barcelona, diferentes del
Pleno, publicada en el BOPB de 22 de
abril de 2016; asistido por la Secretaria
Delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande,
en virtud de las facultades conferidas por
el Decreto de la Presidencia de la
Diputación
de
Barcelona
número
7731/16, de 28 de julio de 2016,
publicado en el BOPB de 3 de agosto de
2016.
De otra parte, ………, en nombre y
representación de ……., en adelante “la
entidad”, como …….. , cargo que ostenta
en virtud de …….. , asistido por el
Secretario General de la corporación.

D'altra banda ..............., en nom i
representació de ..... , en endavant
“l’entitat”, com ..…, càrrec que ostenta en
virtut de ..…, assistit pel Secretari General
de la corporació.

Las partes se reconocen competencia
para suscribir el presente convenio y en
su virtud

Les parts es reconeixen competència per
a subscriure el present conveni i en la
seva virtut,

MANIFIESTAN

MANIFESTEN

1. Que el 27 de septiembre de 2013 se
suscribió un Convenio de Colaboración
entre las dos primeras partes para el

1. Que el 27 de setembre de 2013 es va
subscriure un Conveni de Col·laboració
entre les dues primeres parts per a
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establecimiento de Puntos de Atención al
Emprendedor integrados en la Red
CIRCE.

l’establiment de Punts d’Atenció a
l’Emprenedor integrats a la Xarxa CIRCE.

2. Que la cláusula segunda de dicho
Convenio establece que “Mediante
adendas al presente Convenio, se podrán
adherir los entes locales de la provincia
de Barcelona que deseen prestar los
servicios que se especifican para los
PAIT”.

2. Que la clàusula segona de l’esmentat
conveni
estableix
que
“Mitjançant
addendes al present Conveni, es podran
adherir els ens locals de la província de
Barcelona que desitgin prestar els serveis
que s’especifiquen per als PAIT”.

3. Que la entidad está prestando
servicios a los emprendedores, apoyando
sus iniciativas empresariales, lo que le
convierte en un colaborador idóneo para
formar parte de la infraestructura de
Puntos de Atención al Emprendedor
(PAE) integrada en la Red de Creación
de Empresas (CIRCE), de conformidad
con lo establecido en la Disposición
adicional tercera del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por la
que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, y la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo
a
los
emprendedores
y
su
internacionalización por la que se regula
los Puntos de Atención al Emprendedor.

3. Que l’entitat està prestant serveis als
emprenedors,
recolzant
les
seves
iniciatives empresarials, la qual cosa el
converteix en un col·laborador idoni per
formar part de la infraestructura de Punts
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) integrada
a la Xarxa de Creació d’Empreses
(CIRCE), de conformitat amb l’establert a
la Disposició addicional tercera del Reial
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol,
per la qual s’aprova el text refós de la Llei
de Societats de Capital, y la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de recolzament als
emprenedors i a la seva internacionalització per la qual es regula els
Punts d’Atenció a l’Emprenedor.
4. Que les tres entitats consideren
convenient
l’establiment
de
PAE
dependent de l’entitat i, per la qual cosa,

4. Que las tres entidades consideran
conveniente el establecimiento de PAE
dependientes de la entidad y, por tanto,

ACORDEN

ACUERDAN
Primero

Primer

Establecer, de acuerdo con lo previsto en
la mencionada cláusula segunda del
Convenio de Colaboración, la prestación
por parte de la entidad de los servicios
propios de los PAE que prevé la
legislación vigente, cumpliendo las
obligaciones
y
condiciones
de
funcionamiento que se especifican en
dicho Convenio, del que esta Adenda
forma parte.

Establir, d’acord amb el previst a
l’esmentada clàusula segona del conveni
de col·laboració, la prestació per part de
l’entitat dels serveis propis dels PAE que
preveu la legislació vigent, complint les
obligacions i condicions de funcionament
que s’especifica a l’esmentat conveni, del
qual aquesta Addenda forma part.

Segundo

Segon

La entidad proveerá los medios para el

L’entitat
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funcionamiento del PAE y coordinará sus
actuaciones con la DGIPYME y la
Excma. Diputación de Barcelona para
adecuar la oferta del servicio a las
necesidades del emprendedor, buscando
la eficacia y la economía de medios.

funcionament del PAE i coordinarà les
seves actuacions amb la DGIPYME i
l’Excma. Diputació de Barcelona per
adequar l’oferta del servei a les
necessitats de l’emprenedor, cercant
l’eficàcia i l’economia de mitjans.

En prueba de conformidad, las tres
entidades firman el presente documento,
en el lugar y fecha citados en el
encabezamiento.”

En prova de conformitat, les tres entitats
signen el present document, al lloc i data
citats a l’encapçalament.”

Segundo.NOTIFICAR
esta
resolución a la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.

Segon.NOTIFICAR
aquesta
resolució a la Direcció General
d’Indústria i de la Petita i Mitjana
Empresa del Ministeri d’Economia,
Indústria i Competitivitat.”

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objecte de finançar festivals artístics organitzats per entitats privades del
sector cultural a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona per
a l’exercici 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esport, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor literal següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant
l'Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
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Atès que des de la Gerència de Serveis de Cultura es volen fomentar les activitats que
tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema
i/o les arts visuals a través de festivals artístics organitzats per entitats privades del
sector cultural.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent
cinquanta mil euros (150.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40100/33400/48900
del pressupost de l’exercici 2017, tot i que es poden veure afectades altres aplicacions
pressupostàries depenent de la naturalesa del beneficiari.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 12, 14.2 i
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar a la Junta de Govern
l’exercici de la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la concessió de
subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3b) de la
Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i a 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, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201720175120009083), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar festivals artístics organitzats per
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entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de
Barcelona per a l’exercici 2017, el text íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS,
MITJANÇANT
EL
PROCEDIMENT
DE
CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR FESTIVALS ARTÍSTICS ORGANITZATS
PER ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL A REALITZAR DINS LA
DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2017.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120009083
1.

Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la corporació, acord que
va esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13,
corresponent al dia 15 de gener de 2009.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present
convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars
d’aquest procediment de concessió.

2.

Objecte
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui
la Diputació de Barcelona a través de la Gerència dels Serveis de Cultura de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar festivals artístics organitzats per
entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de
les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin total o
parcialment en els municipis de la província de Barcelona (excepte la ciutat de
Barcelona) durant l’any 2017.
Són objecte de suport de la present convocatòria els festivals que compleixin els
següents requisits:
 Han de centrar la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques, la música, el
cinema i/o les arts visuals.
 Han de programar un mínim de 3 activitats professionals.
 Han de tenir lloc en un o més municipis de la província de Barcelona (exceptuant la
ciutat de Barcelona).
 Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on
es realitzen els festivals.
 Han de tenir una trajectòria mínima de 2 anys.
Queden exclosos de suport:
 Els festivals que tinguin lloc totalment fora de la província de Barcelona.
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 Els festivals que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona exclusivament.
 Els festivals que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d’algun altre
programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona.
 Els festivals organitzats, de manera exclusiva, per una administració pública, per les
entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats
públiques empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals i altres
ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels
festivals.
3.

Finalitat de les subvencions
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present
any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
 Apropar les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals als ciutadans
amb la programació d’activitats específiques.
 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i
realitzant una tasca de fidelització del públic existent.
 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a
través de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques.
 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música,
el cinema i/o les arts visuals.
 Millorar la difusió de les activitats del festival a través de l’ús d’un web específic i de
les xarxes socials per tal de connectar més directament amb els ciutadans.

4.

Caràcter de les subvencions
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes
en la llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

5.

Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar els festivals artístics desenvolupats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2017.

6.

Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques,
legalment constituïdes, que organitzen festivals artístics que acompleixen els criteris
especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(en endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot seguit es detallen:
 Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona.
 Que l’activitat del festival es desenvolupi total o parcialment a un o més municipis de
la demarcació de la província de Barcelona.

179

Àrea de Presidència
Secretaria General

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
7.

Documentació a aportar
1. Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web i que haurà
d’incorporar la següent informació:
a) Identificació del beneficiari, aportant:




Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts, i/o
aquella en la que consti el darrer objecte social.
En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat.
Fotocòpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària.

b) Identificació del representant legal, aportant:



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

c) Domicili del beneficiari, a efectes de notificació.
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció amb
indicació del seu cost total.
e) Import de la subvenció que es sol·licita.
f) Data i lloc de la sol·licitud.
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de
Barcelona perquè aquesta pugui consultar directament a la Seguretat Social si el
possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.
2. Memòria del festival a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat (Annex 1 de la sol·licitud) i que haurà d’incorporar la següent
informació: descripció del festival, direcció artística, programa del festival amb
especificació dels projectes de producció pròpia si n’hi ha, descripció de les
activitats educatives, dinamització comunitària i foment de públics, descripció de les
estratègies de comunicació i públic destinatari.
3. Pressupost previst per al festival pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat (Annex 2 de la sol·licitud).
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat (Annex 3 de la
sol·licitud).
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5. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3 de la
sol·licitud).
6. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat (Annex 3 de la sol·licitud).
7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28
de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència,
d’acord amb el model normalitzat (Annex 4 de la sol·licitud).
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000€, declaració
de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex 5
de la sol·licitud).
9. Compromís de l’ajuntament/s del/s municipi/s a on es celebra el festival a on
s’expliqui quina és la seva col·laboració (Annex 6 de la sol·licitud).
10. Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris
específics d’atorgament de les subvencions:
 Programes de mà o cartell del festival de l’any 2017, si ja se’n disposa, o de l’any
anterior.
 Memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini del festival, si se’n disposa.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà
original o còpia degudament autenticada.
8.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà
transcorreguts 20 dies naturals.
La convocatòria serà única.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a l’article 7, s’hauran de
presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte
d'Urgell, 187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns
a divendres, de 8.30 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a
divendres, de 8,30 a 14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de
dilluns a divendres de 8.30 a 14 h). També es podran presentar per qualsevol dels
mitjans que preveu l’article 16.4 de la LPAC.
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al lloc web
següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport
electrònic (llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. En cas de discordança
prevaldrà la versió presentada en paper.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
9.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a
la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies naturals a partir del dia següent
a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

10. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el
de concurrència competitiva.
11. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Una comissió avaluarà els projectes presentats. La comissió de valoració estarà
formada per:
 Un representant de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de
Catalunya
 Dos representants de la Gerència de Serveis de Cultura
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
1. La qualitat artística i el volum de programació artística (fins a 30 punts), es valorarà:
 qualitat, professionalitat, coherència de la programació, grau d’innovació i
inclusió de propostes de risc, fins a 15 punts.
 el volum de programació de propostes artístiques, fins a 10 punts.
 la direcció artística del festival, fins a 5 punts.
2. Abast i projecció territorial (fins a 20 punts) es valorarà positivament els festivals que
es realitzen simultàniament a més d’un municipi, i els que estan fortament arrelats a
un territori de la demarcació de Barcelona.
Es consideraran els festivals que esdevinguin simultàniament a més d’un municipi
de la demarcació de Barcelona.
Es consideraran els festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que
s’estenguin simultàniament en subseu/s en algun/s municipi/s de la demarcació de
Barcelona.
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3. Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 15 punts), es valorarà:
 pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 8 punts
 ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts d’autofinançament,
fins a 7 punts
4. Grau de desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de
públics (fins a 15 punts), es valorarà:
 la incorporació d’activitats educatives i pedagògiques, fins a 5 punts.
 l’existència d’un programa social i la inclusió d’activitats de dinamització
comunitària, fins a 5 punts.
 la dinamització de públics, fins a 5 punts.
5. Potenciar la comunicació (fins a 10 punts), es valorarà:
 l’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts
 disposar de web pròpia del festival i ús de xarxes socials, fins a 5 punts
6. Especialització i foment de la producció (fins a 10 punts), es valorarà:
 especialització del festival, fins a 5 punts
 foment de la producció o coproducció, fins a 5 punts
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim una
puntuació igual o superior a 55 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades
sol·licituds desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 55
punts.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb
les condicions administratives i tècniques establertes.
12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent cinquanta mil euros
(150.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900, tot
i que depenen dels ens beneficiaris, també pot veure’s afectada l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/47900
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
13. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels festivals subvencionats es determinarà de forma
proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
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L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas,
del 50 % del cost total del festival subvencionat, i fins a esgotar la consignació
pressupostària anteriorment fixada.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal
integrat a l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 20%
del total del pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la
subvenció.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses
subvencionables, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.

no

Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de
suport per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en el punt
11, i en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim
de suport a aquells projectes que obtinguin les puntuacions més elevades i es
disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor, establint-se percentatges de
suport segons la puntuació obtinguda.
S’estableix un import màxim de l’ajut de 20.000 EUR per a cada sol·licitud.
14. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en la present convocatòria serà la Gerència dels Serveis de
Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents
persones:
 Pel Diputat delegat de Cultura, com a president de l’Òrgan responsable, o persona
en qui delegui.
 Pel Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui.
 Per un membre de l’Àrea de Presidència
 Per un Tècnic Assessor de la Presidència
 Per la Gerent de Serveis de Cultura
 Per dos representants de la Gerència de Serveis de Cultura
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs
o no esgotar el crèdit total previst.
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15. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
16. Acceptació de la subvenció
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en transcurs d’un mes a partir de la recepció
de l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions.
17. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
subvencions, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient
reintegrament de la subvenció.

les
de
les
de

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran de proporcionar totes les dades quantitatives i
qualitatives que siguin requerides per l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
3. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
4. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació
de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
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5. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions
d’aquesta convocatòria.
7. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la
de la Diputació de Barcelona.
8. Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb la normativa d’ús del logotip de la institució (d’acord amb el manual d’estil de la
Diputació de Barcelona
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa).
9. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i,
en particular, s’obliga a:
 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
i qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès
públic.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
18. Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Despeses directament vinculades amb el festival presentat: caixets dels serveis
artístics contractats; direcció artística; lloguer dels espais d’actuació; lloguer de
material escènic, de so i il·luminació i assistència de personal tècnic; lloguer i
transport d’instruments; contractació de personal extern de suport al festival (control
d’accés, taquilla, seguretat,...); tarifes generals a favor de les entitats de gestió
col·lectiva de drets de propietat intel·lectual; drets d’exhibició; subtitulació de
pel·lícules; dotació de premis i guardons.
b) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i
fidelització de públics del festival objecte de la sol·licitud: es computaran les
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despeses de cartelleria, publicitat i promoció del festival (programes, tríptics i
similars, anuncis i publicacions) i les despeses en pàgines web i noves tecnologies.
c) Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o
comissions artístiques sempre que no superi el 10% del pressupost total del festival.
d) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris
relacionats amb el festival objecte de la sol·licitud.
e) Despeses de personal integrat a l’estructura de l’entitat: l’equip directiu, de gestió,
administratiu o comercial imputable al festival objecte de la sol·licitud. Es
computaran les retribucions brutes del personal laboral contractat pel sol·licitant i les
despeses de Seguretat Social, sempre que no superi el 20% del pressupost total del
festival.
f) Despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides pel festival
subvencionat (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics;
lloguers local social; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; serveis de
neteja i seguretat; assegurances pròpies de l’entitat; adquisició de material no
inventariable o reparació de maquinària, ...) sempre que no superin el 5% del
pressupost total del festival.
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari
no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
19. Despeses no subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Despeses corresponents a viatges i allotjaments no corresponents als artistes
convidats o comissions artístiques.
b) Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o
comissions artístiques sempre que superin el 10% del pressupost total del festival.
c) Despeses de personal integrat a l’estructura de l’entitat que superin el 20% del
pressupost total del festival.
d) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les
minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats
en concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments.
e) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i
despeses de manutenció.
f) Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no
vinculats directament al festival presentat.
g) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais
on es desenvolupi l’activitat que superin el 5% del pressupost total del festival.
h) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable.
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i) Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment
del patrimoni de l’entitat.
20. Subcontractació
Podran subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que
conformen l’execució del festival subvencionat.
21. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació
dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella
s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
22. Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de
2018.
Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a l’article 8 d’aquesta convocatòria i
amb el següent contingut:
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i
les desviacions respecte el pressupost previst.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 RLGS.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
criteris:
1) Aportar una relació classificada de les despeses del festival, amb identificació del
creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament.
2) S’haurà de justificar una despesa del doble de l’import de la subvenció atorgada.
3) S’haurà d’indicar el cost total del festival, l’import del qual haurà de ser com a
mínim el doble del de la subvenció concedida.
4) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor
acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.
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5) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una
activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi
estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de
justificació.
6) Aportar detall d’altres ingressos.
7) Caldrà annexar el balanç de l’activitat subvencionada.
Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació
gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la
Diputació de Barcelona en l’execució del festival subvencionat.
23. Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies naturals, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti
en un termini màxim improrrogable de quinze dies naturals, a comptar de l’endemà que
sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu
pagament.
24. Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del
pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de
les seves beneficiaris/àries.
25. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres
obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels
supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió
de la subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a
la de la Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
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c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import
exigit a les presents bases.
26. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la
Diputació de Barcelona per al mateix festival, ni aquells festivals que ja rebin suport per
a la mateixa activitat a través del Catàleg de Serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2016-2019".
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el
cost total del festival a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
27. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de
publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions.
28. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i
en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la
Diputació de Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts
per la pròpia corporació a la seva web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatgecorporativa.
29. Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit
la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del
projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer, i en els
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries
de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la
procedència del reintegrament.
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30. Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de
l’entitat que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin
possible l’incompliment o consentissin el de qui d’ells depengui. També seran
responsables aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries
dins del termini d’execució i justificació de la subvenció atorgada, encara que hagin
cessat en les seves activitats en el moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament
de la subvenció.
31. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la
Llei general de subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona.
32. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost
general per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de la LPAC, la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i demés legislació concordant.
33. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i
exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts
en aquesta convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la
normativa sobre protecció de dades estableix.
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.”

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
“Extracte de l’Acord de [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel
qual es convoca subvencions de la Gerència de Serveis de Cultura, mitjançant
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concurrència competitiva, destinades a finançar festivals artístics organitzats per
entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2017.
BDNS (Identif.):
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
Primer. Beneficiaris.
Entitats privades del sector cultural.
Estan exclosos de la convocatòria: Els festivals organitzats, de manera exclusiva, per una
administració pública, per les entitats municipals descentralitzades, els organismes
autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils participades
pels ens locals i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la
gestió dels festivals.
Segon. Objecte.
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència dels Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a finançar festivals artístics organitzats per entitats privades
del sector cultural que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la
música, el cinema i/o les arts visuals, i que es realitzin total o parcialment en els municipis
de la província de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2017.
Són objecte de suport de la present convocatòria els festivals que compleixin els següents
requisits:
 Han de centrar la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques, la música, el cinema
i/o les arts visuals.
 Han de programar un mínim de 3 activitats professionals.
 Han de tenir lloc en un o més municipis de la província de Barcelona (exceptuant la
ciutat de Barcelona).
 Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on es
realitzen els festivals.
 Han de tenir una trajectòria mínima de 2 anys.
Queden exclosos de suport:
 Els festivals que tinguin lloc totalment fora de la província de Barcelona.
 Els festivals que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona exclusivament.
 Els festivals que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d’algun altre
programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona.
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 Els festivals organitzats, de manera exclusiva, per una administració pública, per les
entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats
públiques empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals i altres
ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels
festivals.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de
Barcelona de 15 de gener de 2009).
Quart. Quantia.
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent cinquanta mil euros
(150.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48900, tot i
que depenen dels ens beneficiaris també pot veure’s afectada l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/47900.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
L’import a concedir a cadascun dels festivals subvencionats es determinarà de forma
proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total del festival subvencionat, i fins a esgotar la consignació pressupostària
anteriorment fixada.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 20% del total del
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables,
no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en el punt 11, i
en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a
aquells projectes que obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que
tinguin una puntuació menor, establint-se percentatges de suport segons la puntuació
obtinguda.
S’estableix un import màxim de l’ajut de 20.000 EUR per a cada sol·licitud.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 20 dies
naturals.
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La convocatòria serà única.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a l’article 7, s’hauran de presentar a
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte d'Urgell, 187 Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres, de
8.30 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a divendres, de 8,30 a
14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de dilluns a divendres de 8.30 a
14 h). També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 de la
LPAC.
El model normalitzat de sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al lloc web següent:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. En cas de discordança prevaldrà la
versió presentada en paper.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
Quart.- RETENIR CRÈDIT que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
cent cinquanta mil euros (150.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/48900 del pressupost de despeses de 2017 de la Diputació de
Barcelona, tot i que depenen de la naturalesa jurídica dels beneficiaris poden veure’s
afectades altres aplicacions pressupostàries.
Cinquè.- APROVAR el model normalitzat per sol·licitar les subvencions dins de la
convocatòria aprovades al present dictamen, que s’adjunta com a annex 3.
Sisè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.”
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Bé, els artistes tenim el mal costum de menjar cada dia i, per
tant, entenem que han de ser ben pagats. Per tant, considerem, igual que en d’altres
moments hem reivindicat més diners per a habitatge o medi ambient, etcètera,
etcètera, que la cultura necessita més recursos i aquests cent cinquanta mil euros, al
nostre entendre, per a tots els festivals susceptibles de ser subvencionats per la
Diputació de tota la demarcació doncs són insuficients.
Per indicació de la Presidència, respon el diputat delegat de Cultura, senyor
Puigcorbé (ERC-AM), qui diu: És que no és aquesta la quantitat total. Són vuit-cents
mil euros els que dediquem als festivals, però uns són estratègics, els altres són
d’entitats i els altres són d’ajuntaments.
Gerència de Serveis d’Educació
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions destinades a finançar les despeses derivades del funcionament de
les llars d’infants municipals per al curs 2016-2017, mitjançant el procediment de
concessió directa amb concurrència.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esport, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“VIST el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant, RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant, ROAS).
VISTA l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de
gener de 2009 (en endavant, l’Ordenança).
ATÈS el context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el conjunt de
les administracions públiques i, particularment, les administracions locals. Aquesta
afectació del conjunt de les administracions s’ha traduït en una insuficiència de
recursos econòmics que ha dificultat, en moltes ocasions, el manteniment d’actuacions
adreçades a la millora de les condicions de vida de les persones i de les famílies.
ATÈS que en vista d’aquestes circumstàncies, 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.
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ATÈS que 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.
ATÈS que la Diputació de Barcelona ha vingut contribuint al finançament d’escoles
bressol de titularitat municipal a través de diversos programes complementaris. Tot
donant continuïtat a la tasca de cooperació local que presta aquesta corporació en
matèria educativa, 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.
VIST que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’ ONZE
MILIONS D’EUROS (11.000.000 €), que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/46200 del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de Barcelona.
VIST el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 14.2 i 14.3
de l’Ordenança General de Subvencions.
ATÈS que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS, i a l’article 14.3
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
VIST el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
VIST el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
VIST el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
ATÈS que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar a la Junta de
Govern l’exercici de la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la concessió
de subvencions en concurrència, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.b) de la Refosa
1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i a 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, i publicada en
el BOPB de 22 d’abril de 2016.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 09043/17 de la Gerència de Serveis
d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, que incorpora les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concessió directa amb concurrència, destinades a finançar les despeses derivades del
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017, el text
íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB CONCURRÈNCIA, PER A L’ATORGAMENT
DE SUBVENCIONS DESTINADES A FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DEL
FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL
CURS 2016-2017, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ –
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
(CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 09043/17)
1.

Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la corporació, acord que
va esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13,
corresponent al dia 15 de gener de 2009.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, la present convocatòria incorpora les bases
específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest procediment de
concessió.

2.

Objecte i finalitat de les subvencions
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports, als ens locals de la demarcació de Barcelona que ostentin
la consideració de destinataris de la present convocatòria, amb la finalitat de contribuir
a finançar les despeses derivades del funcionament de les llars d’infants de titularitat
municipal.
Els ajuts que s’atorguin a l’empara de la present convocatòria no tenen caràcter
recurrent.

3.

Ens locals destinataris
Es consideren destinataris i poden concórrer a la convocatòria per a la concessió
d’ajuts a l’empara de la present convocatòria tots els ajuntaments i les entitats
municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona que siguin titulars de llars
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d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant conveni amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres
corresponent.
S'exclou de la condició de destinatari a la ciutat de Barcelona per raó de la seva
subjecció al règim especial establert a la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta
municipal de Barcelona i la Llei 1/2006, de 13 de marc, mitjançant la qual es regula el
règim especial del municipi de Barcelona.
4.

Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar despeses del curs escolar 2016-2017.

5.

Despesa subvencionable
Es consideraran despeses subvencionables les despeses de personal i despeses
corrents derivades del funcionament dels centres educatius de primer cicle d’educació
infantil, generades dins el curs escolar 2016-2017, corresponents als capítols següents
dels Pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes establerts a
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals (en endavant, Ordre EHA/3565/2008):
 Capítol 1, “despeses de personal”, relatives a personal del centre.
 Capítol 2, “despeses corrents en béns i serveis”, associades amb les despeses
derivades del funcionament del centre.
 Capítol 4, “transferències corrents”, quan estiguin vinculades al funcionament del
centre.
No són elegibles les despeses relatives a ajuts i/o beques a famílies, les despeses de
menjador, les derivades d’acollides matinals i de tarda, les d’amortitzacions i les
d’inversions.

6.

Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades
en la present convocatòria serà d’ONZE MILIONS D’EUROS i anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46200 del pressupost de l’any 2017 de la
Diputació de Barcelona.

7.

Import individualitzat de les subvencions
El crèdit amb què es dota aquesta convocatòria es distribuirà en funció del nombre
d’alumnes de tots els centres legalment autoritzats i fins a un import màxim de 875
euros per alumne.
Les subvencions a atorgar a cadascun dels ens locals destinataris, prèvia sol·licitud, es
determinaran a partir de l’aplicació dels criteris següents:
 El càlcul de l’ajut a atorgar es realitzarà en funció de les dades de matriculació a les
llars d’infants acreditades pels ens locals destinataris en la formalització de la
sol·licitud. Aquestes dades s’obtindran de les dades aportades pels ens locals
destinataris de la present convocatòria en el si del Programa complementari
d’escolarització en primera infància curs 2016-2017 en el marc del Pla “Xarxa
Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona en les que juntament amb
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l’acceptació expressa es certifiquen les dades d’escolarització del curs 2016-2017.
Altrament s’obtindran de les dades oficials de les que disposi el Departament
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 Per al càlcul de l’ajut es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats a les llars
d’infants, diferenciant els alumnes que estan més de 5 hores/dia (considerats com
alumnes a jornada completa) dels que estan menys de 5 hores/dia (considerats com
alumnes a jornada parcial).
 El càlcul es farà dividint l’import total del programa pel nombre d’alumnes totals. La
quantitat que resulti determinarà un import fix per alumne matriculat i equivalent. A
cada ens local li correspondrà aquest import multiplicat pel nombre d’alumnes. Tot
això fins a esgotar la dotació econòmica de la convocatòria i tenint en compte que
l’import màxim de l’ajut a atorgar per alumne matriculat i equivalent del curs 20162017 no podrà superar l’import de 875 euros.
 El nombre màxim d’alumnes equivalents subvencionat a cada escola bressol no
podrà superar el nombre de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya en aquell mateix centre (font: Departament
d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, curs 2016/2017).
8.

Centre gestor
El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de la instrucció de les
sol·licituds, de tramitar l’aprovació de la concessió dels ajuts, així com de fer el
seguiment de l’execució de les actuacions, és la gerència de Serveis d’Educació.
El centre gestor podrà sol·licitar, en qualsevol moment del període d’execució, la
documentació de l’actuació que és objecte de finançament per tal de fer una supervisió
del seu desenvolupament.

9.

Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concessió directa amb
concurrència.

10. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà
transcorreguts 20 dies hàbils.
Cada sol·licitud pot anar referida a un o diversos centres sempre i quan siguin de
titularitat d’un ajuntament o ens local.
En formalitzar la sol·licitud cal adjuntar els formularis associats segons model
normalitzat degudament complimentats (annex 3).
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
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El Portal permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i consultar l’estat
de la seva tramitació.
Quan els usuaris/àries del Portal es corresponguin amb persones que ocupen els
càrrecs d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més de les
funcions anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds.
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació
de sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la secretaria de
l’ens, prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de la persona
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS
posada a disposició per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert), de conformitat
amb el previst a la Seu Electrònica de la Diputació:
(https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp).
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els
efectes que del seu ús se’n derivin.
11. Registre electrònic
Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través del Portal es generarà un rebut de
registre acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i l’hora d’entrada
al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així
com també la resta de dades previstes en la normativa reguladora del Registre
electrònic de la Diputació.
La sol·licitud registrada estarà disponible a través del Portal.
Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats
podran utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la
Seu Electrònica corporativa, disponibles a l’adreça:
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp
12. Consulta i seguiment de sol·licituds
Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds
presentades a la Diputació.
Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a. "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o
no d’incidències esmenables.
b. "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència
d’incidències esmenables.
c. "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o
desestimatòria.
d. "Estimada": Des del moment en que generi una concessió.
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e. "Desestimada": Des del moment en que no generi una concessió per menor
valoració i manca de recursos disponibles per atendre-la, per incompliment dels
requisits administratius i tècnics establerts o per desistiment de l’ens sol·licitant.
f. "Finalitzada": Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van estimar,
es realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es procedeixi a la
seva revocació i/o baixa en el marc del tancament de la convocatòria.
13. Esmena a instància de l’ens
Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris podran esmenar les
sol·licituds que es trobin en estat de “lliurada”.
L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” i dins el termini de sol·licitud, comporta,
necessàriament, la tramitació d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior.
14. Revisió de sol·licituds i esmena
El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de
sol·licituds.
En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es
procedirà de la següent manera:
a. S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona
que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui
la sol·licitud afectada i el defecte esmenable informant, a més, sobre la disponibilitat
del requeriment d’esmena al Portal.
b. L’ens sol·licitant disposarà de deu dies naturals des de l’emissió del correu
electrònic d’advertiment d’esmena per accedir a l’expedient disponible al Portal.
c. L’esmena de l’error és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de
la sol·licitud. El termini d’esmena serà de set dies naturals comptadors a partir de la
data de l’accés a l’expedient disponible al Portal.
Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc d’una
esmena, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.
15. Criteris automàtics d’esmena
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a
l’ens sol·licitant, quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval
sobre l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.
16. Instrucció, resolució i notificació
Instruïdes les sol·licituds presentades i, si s’escau, esmenats els defectes
corresponents, es procedirà a resoldre definitivament l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria. A tal efecte, la resolució definitiva de les
subvencions serà elevada per la Coordinació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
a proposta de la Gerència de Serveis d’Educació, per a la seva aprovació per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona.
La Junta de Govern adoptarà el corresponent acord de concessió d’ajuts en el termini
màxim de 3 mesos des de la data límit prevista per a presentar sol·licitud.
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Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als ens
sol·licitants en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPAC.
17. Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada si, en el termini d'un mes a partir de la
recepció de la notificació de la concessió, l'ens destinatari no manifesta expressament
la renúncia.
18. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
a) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a la present convocatòria.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les referides actuacions i en relació a la
subvenció concedida.
c) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
d) Difondre que l’activitat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Quan hi
hagi difusió pública l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca de
la Diputació en un lloc preferencial. Per la correcta aplicació de l’esmentada marca
cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.
e) Procedir al reintegrament dels ajuts rebuts en els supòsits previstos per l’article 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
f) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i,
en particular, s’obliga a:
 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès
públic.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada cas,
corresponguin i podrà suposar la revocació, la reducció o el reintegrament de la
subvenció concedida.
19. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran compatibles amb
qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.
20. Justificació
El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de novembre de 2017.
La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model
normalitzat, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits
als ens locals i altres administracions. Per mitjà de la complementació d’aquest model
es certificaran les dades corresponents a la prestació del servei, així com la relació de
despeses derivades del seu funcionament. També s’hi farà constar l’estructura de
finançament de l’actuació. Aquest formulari haurà de comptar, a més, amb la signatura
del Secretari/a-Interventor/a o de l’Interventor/a de l’ens local.
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions
públiques.
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran,
en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació,
en el termini màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la Diputació, enviarà
un escrit a l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o
una justificació complementària.
En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre
gestor, en el termini màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la Diputació,
comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció
de la subvenció segons correspongui.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de
realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la
proporció que correspongui a la reducció operada.
21. Procediment de justificació
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de
referència.
El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació
dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària.
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Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/àriainterventor/a tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de
la documentació.
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació
de la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici
de les seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari,
prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona
jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma de
validació electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de
conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els
efectes que del seu ús se’n derivin.
22. Pagament
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu prèvia justificació de la
subvenció.
Es podran efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de
despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.
23. Tancament i liquidació
Una vegada transcorregut el termini màxim de justificació previst, s’habilitarà un termini
de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent, així com també per
esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació de l’ajut.
L’habilitació del termini esmentat, una vegada transcorreguda la data màxima de
justificació, correspondrà a la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports.
Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni
s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la revocació de
les subvencions no justificades.
24. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres
obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels
supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió
de la subvenció.
b) Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la
Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
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c) Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import
exigit a la present convocatòria.
25. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de
publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
26. Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’ens beneficiari estarà obligat a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar l’ens beneficiari que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit
la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del
projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer, i en els
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
27. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions, i al Títol IV 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 de Barcelona número 13, corresponent al dia
15 de gener de 2009.
28. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i demés legislació concordant.
29. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i
exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts
en aquesta convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la
normativa sobre protecció de dades estableix.
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant escrit presentat al Registre de la Diputació de Barcelona.”
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Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
EXTRACTE DE L’ACORD DE 27 D’ABRIL DE 2017 DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS PER A
FINANÇAR LES DESPESES DEL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE
TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2016-2017, PROMOGUDA PER LA
GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ –ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS(CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 09043/17).
BDNS (identif):
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a
http://www.diba.cat/web/educacio/ceconomica/suport-economic-llars-infants
Primer. Beneficiaris
Es consideren destinataris i poden concórrer a la convocatòria per a la concessió d’ajuts a
l’empara de la present convocatòria tots els ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades de la demarcació de Barcelona que siguin titulars de llars d’infants, les
quals han d’estar creades mitjançant conveni amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent.
S'exclou de la condició de destinatari a la ciutat de Barcelona per raó de la seva subjecció al
règim especial establert a la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de
Barcelona i la Llei 1/2006, de 13 de marc, mitjançant la qual es regula el règim especial del
municipi de Barcelona.
Segon. Objecte
L'objecte de la present convocatòria és contribuir a finançar les despeses derivades del
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de
Barcelona de 15 de gener de 2009).
Quart. Quantia
L’import que es destinarà a aquestes actuacions serà d’ONZE MILIONS EUROS
(11.000.000,00 €).
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
Vint dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació d’aquest extracte al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
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Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar despeses del curs escolar 2016-2017 i hauran de justificar-se, com a màxim, el dia
30 de novembre de 2017.
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concessió directa amb
concurrència.

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana, que s’adjunten com Annex 1 i Annex 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import
d’ONZE MILIONS D’EUROS (11.000.000,00€), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/46200 del pressupost de despeses de l’any 2017 de la Diputació de
Barcelona per a donar suport al finançament de les llars d’infants municipals per al
curs 2016-2017.
Cinquè.- Aprovar els corresponents models normalitzats per sol·licitar les subvencions
dins de la convocatòria aprovada al present dictamen, que s’adjunten com a Annex 3.
Sisè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Tauler
d’anuncis electrònic de la Diputació de Barcelona.”
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ANNEX 3 AL DICTAMEN APROVAT A LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 27
D’ABRIL DE 2017, RELATIU A LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DESTINADES A FINANÇAR LES DESPESES DERIVADES DEL
FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS PER AL CURS 20162017, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB
CONCURRÈNCIA
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Bé, el mes passat parlàvem del finançament de les escoles
bressol municipals, a la darrera Comissió d’Hisenda hi va haver una modificació de
crèdit important, crec recordar d’uns nou milions i escaig, pel mateix concepte i, en
aquest cas, aquest dictamen també són molts diners, ja que estem parlant d’onze
milions d’euros.
Bé, aquí jo no entraré en el debat, que ja hi va haver, de qui ha de pagar i com ho ha
de pagar. En tot cas, hi ha hagut una iniciativa, que nosaltres considerem positiva, en
el sentit que els diferents Grups polítics de la Diputació de Barcelona han rebut un
correu electrònic en el qual se’ls convida a participar en una taula de treball per veure
com regir, en el futur, tot el que fa referència a la relació de la Diputació amb les
escoles bressol municipals. Nosaltres saludem aquesta convocatòria i creiem que
s’hauria d’estendre a d’altres àmbits de gestió de la Diputació, amb reunions prèvies
per poder treballar els diferents àmbits, però també ens agradaria que aquestes
convocatòries fossin prèvies a la presa de decisions, perquè, una vegada que has fet
una modificació de crèdit de nou milions i mig i una vegada que ja avui aprovem, o
aproveu, una altra, d’onze milions d’euros, està bé, podem debatre i debatre sempre
és positiu, ho saludem i volem que s’estengui; però que la decisió sigui prèvia a la
presa de decisions.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
29.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres
d’urbanització del Parc del Falgar i la Verneda, d’instal·lació de dos cartells
informatius i d’instal·lació de conduccions de serveis subterranis amb
encreuament per pont, a la carretera BV-1433, en resolució de l’expedient núm.
2016/11559.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
En data 18/11/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de data 14 de
novembre de 2016 en el qual es sol·licita autorització per realitzar, a la carretera BV1433, tram no urbà, al terme municipal de Les Franqueses del Vallès (expedient núm.
2016/11559) les obres següents:
 Urbanització del Parc del Falgar i la Verneda, del PK 2+614 al PK 2+654,
ambdós marges.
 Instal·lació de dos cartells informatius, del PK 2+645 al PK 2+650, marge dret.
 Instal·lació de conduccions de serveis subterranis amb encreuament per pont, al
PK 2+640, ambdós marges.
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En data 14/02/2017 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 les Franqueses del Vallès en data 14
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:
Instal·lació de conducció amb encreuament
- 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 tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà
l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona.
- No són autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho
són els encreuaments necessaris.
- En cap cas els paral·lelismes aniran per sota de la calçada de la carretera.
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per
tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles.
- Un cop estesa la conducció o línia, cal omplir la rasa de manera que el terreny
quedi restituït a la seva situació original.
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació.
- En general els paral·lelismes aniran fora de la zona de domini públic de la carretera,
llevat que es disposi el contrari en les condicions específiques de l’autorització.
- No s’afectaran els ponts ni les obres de fàbrica llevat que s’autoritzi expressament.
- Les obres s'iniciaran en un termini màxim de 30 dies des de la signatura de l'Acta
de Replanteig amb l'Oficial Especial de Permisos.
- En cap moment s’afectarà la cimentació del pont de la carretera BV-1433 sobre el
congost. A tal efecte els creuaments de serveis estaran a més de tres metres de
qualsevol element estructural del pont.
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Les canonades o línies de serveis han de discórrer per sota de la cota de la llera,
com a mínim a un metre de profunditat, s’haurà de formigonar la rasa de les
canonades i no podrà suposar cap pèrdua de secció de desguàs .

Obres d'urbanització
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la
carretera 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 a 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
- Als trams de voreres de nova construcció confrontats a la carretera, hi haurà un
embornal tipus bústia, com a mínim, cada 25 metres. Les reixes seran
homologades i com a mínim de la classe C-250 segons la norma UNE-EN-124 i no
seran perilloses per als vehicles ni, en particular, per a les bicicletes. El sol·licitant
serà responsable del seu manteniment i conservació, així com de la connexió a la
xarxa d’evacuació d’aigua
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a
ni a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà
un embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
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- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte
estat de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
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 les Franqueses del Vallès,
autorització per realitzar, a la carretera BV-1433, tram no urbà, al terme municipal de
Les Franqueses del Vallès (expedient núm. 2016/11559) les obres següents:
 Urbanització del Parc del Falgar i la Verneda, del PK 2+614 al PK 2+654,
ambdós marges.
 Instal·lació de dos cartells informatius, del PK 2+645 al PK 2+650, marge dret.
 Instal·lació de conduccions de serveis subterranis amb encreuament per pont, al
PK 2+640, ambdós marges.
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
amb domicili a efectes de notificacions a Les Franqueses del Vallès (08520), carretera
de Ribes, 2, amb indicació dels recursos procedents.”
30.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Consell Regulador Denominació Origen Penedès, en resolució de l’expedient
núm. 2017/684.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
En data 20/01/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Consell Regulador Denominació Origen Penedès de data 19
de gener de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres
d’instal·lació de rètols informatius, a les carreteres (expedient núm. 2017/684):
 BV-2441 al PK 12+940, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Pontons.
 BV-2421 al PK 5+400, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Corbera
de Llobregat.
 BV-1202 al PK 6+100, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal
d’Abrera.
 BV-1201 al PK 6+550, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Abrera.
En data 14/03/2017 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 Consell Regulador Denominació Origen Penedès en
data 19 de gener de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret
293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que
s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
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- En cap cas, s’afectarà la visibilitat d’altres rètols o senyalització existent. En aquest
sentit els nous rètols es situaran a un mínim de 50 metres d’altres elements de
senyalització existents.
- La part més pròxima dels rètols es situarà a un mínim d’un metre de l’aresta exterior
de la calçada. Els seus suports aniran sempre fora de cuneta.
- En cas de que n’hi hagin, es retiraran els actuals rètols de “DO Penedès” i que son
substituïts per la nova senyalització sol·licitada.
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.
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- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
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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 i de 126,56 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Consell Regulador Denominació Origen Penedès
de data 19 de gener de 2017, autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de
rètols informatius, a les carreteres (expedient núm. 2017/684):
 BV-2441 al PK 12+940, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Pontons.
 BV-2421 al PK 5+400, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Corbera
de Llobregat.
 BV-1202 al PK 6+100, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal
d’Abrera.
 BV-1201 al PK 6+550, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Abrera.
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 126,56
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Consell Regulador Denominació Origen
Penedès, amb domicili a efectes de notificacions a Vilafranca del Penedès (08720),
Plaça Àgora, 1, amb indicació dels recursos procedents.”
31.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de poda i tala
d’arbres a la carretera BV-5226, a favor de la empresa Almeda, Alamany y
Compañia SA, en resolució de l’expedient núm. 2017/1911.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor literal següent:
“Fets
En data 14/02/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit d’Almeda, Alamany y Compañia SA de data 10 de febrer de 2017
en el qual es sol·licita autorització per a la realització de poda i tala d'arbres, a la
carretera BV-5226 del PK 1+000 al PK 2+000, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Vicenç de Torelló (expedient núm. 2017/1911).
En data 28/02/2017 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 Almeda, Alamany y Compañia SA en data 10 de
febrer de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures 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.
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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.
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
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.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Almeda, Alamany y Compañia SA, autorització
de poda i tala d'arbres, a la carretera BV-5226 del PK 1+000 al PK 2+000, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló (expedient núm.
2017/1911), 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 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 Almeda, Alamany y Compañia SA, amb
domicili a efectes de notificacions a Manlleu (08560), carrer Olot núm. 76, amb
indicació dels recursos procedents.”
32.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’obertura de
franja perimetral contra incendis, a la carretera N-IIz, al terme municipal del Bruc,
en resolució de l’expedient núm. 2017/2270.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
En data 28/12/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament del Bruc de data 21 de desembre de 2016 en el
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qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’obertura de franja perimetral
contra incendis, a la carretera N-IIz del PK 570+800 al PK 572+090, ambdós marges,
tram urbà i no urbà, al terme municipal del Bruc (expedient núm. 2017/2270).
En data 15/03/2017 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 del Bruc en data 21 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.
- 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,

237

Àrea de Presidència
Secretaria General

bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
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de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
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 del Bruc, autorització d’obres
d’obertura de franja perimetral contra incendis, a la carretera N-IIz del PK 570+800 al
PK 572+090, ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal del Bruc
(expedient núm. 2017/2270), 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 del Bruc, amb domicili a
efectes de notificacions al Bruc (08294), carrer Bruc del Mig, 55, amb indicació dels
recursos procedents.”
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, en el marc de
les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses del concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovar la formalització de
preacord 17/X/233741 del conveni de col·laboració, a formalitzar amb
l’Ajuntament de Cardedeu, referent a les obres de “Reurbanització per
l’ampliació de l’illa de vianants del centre de Cardedeu a la carretera BV-5108.
TM. Cardedeu.”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (10295/16), de data 24
d’octubre de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la Diputació
(EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Cardedeu
P0804500G
Re-urbanització per ampliació de l’illa de vianants del centre
de Cardedeu a la carretera BV-5108
152.418,60 EUR
2017
152.418,60 EUR
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Complement sectorial

2. En data 21 de febrer de 2017, l’ens destinatari ha presentat la formalització del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
3. D’acord amb la documentació presentada per l’ens es desprèn que l’aportació de la
Diputació de Meses de concertació corresponent al preacord a formalitzar,
ascendeix a 145.379,60 euros.
4. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de
prestació d’aquest suport i la seva execució.
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5. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
6. Amb l’objecte d’establir un marc formal de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Cardedeu, en ordre al traspàs del tram de la carretera
BV-5108 entre els PK 0+000 al PK 0+082, establir les condicions per l’execució del
projecte “Re-urbanització per ampliació de l’illa de vianants del centre de Cardedeu
a la carretera BV-5108”, determinar el finançament de l’actuació, i la definició de
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva
execució, s’ha elaborat la minuta del present conveni de col·laboració, a celebrar
entre ambdues administracions.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari

Ajuntament de Cardedeu

NIF

P0804500G
Re-urbanització per ampliació de l’illa de vianants del centre de
Cardedeu a la carretera BV-5108
17/X/233741

Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació

145.379,60 EUR
Anualitat
2017

Classe de recurs
Àmbit de
cooperació

Import (EUR)
145.379,60 EUR

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

Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
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“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Presidenta de la Diputació de
Barcelona, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, facultada en aplicació de l’apartat 7.1d) de
la Refosa 1/2016, aprovada per Decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016, (BOPB de 22
d’abril de 2016), assistida pel secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 28 de juliol de
2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.
AJUNTAMENT DE CARDEDEU, representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Enric Olivé Mantè,
assistit pel secretari de l’ens, Sr. Joan Manuel Ferrera Izquierdo.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el
seu Protocol general, 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.

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de
cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Cardedeu i la Diputació han
decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació “Nova
inversió per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les actuacions en
matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com
noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis.

III.

Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (10295/16), de data 24
d’octubre de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ajuntament de Cardedeu
P0820500G
Re-urbanització per ampliació de l’illa de vianants del
centre de Cardedeu a la carretera BV-5108

Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació
de
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

la

145.379,60 euros
2017
145.379,60 euros
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació
econòmica
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat
Complement sectorial

IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (10332/16), de data 26
d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de
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les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la
formalització dels preacords.
V.

L’ Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona s’han compromès a
desenvolupar conjuntament l’actuació “Re-urbanització per ampliació de l’illa de
vianants del centre de Cardedeu a la carretera BV-5108”, amb un PEC valorat en
301.681,75 euros (IVA inclòs), redactat per l’Ajuntament de Cardedeu.
Aquest projecte constructiu té per objecte la definició a nivell executiu de les obres
necessàries per a ampliar l’illa de vianants del centre de Cardedeu, en concret el tram
inicial de la carretera de Cànoves. La solució es basa en la reurbanització de l’espai
públic generant una superfície al mateix nivell; una configuració de prioritat invertida
que trenca amb la solució actual i dona a l’àmbit un caràcter peatonal amb una
circulació de vehicles restringida.

VI. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera BV-5108, en el terme municipal de Cardedeu, la qual és gestionada per la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
VII. En data 21 de febrer de 2017, l’ens destinatari ha presentat la formalització del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
VIII. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
IX. L’objecte del present conveni és la implementació per part de l’Ajuntament de
Cardedeu i la Diputació de Barcelona dels compromisos que s’especifiquen en els
pactes següents en ordre al traspàs del tram de la carretera BV-5108 entre els PKi
0+000 al PKf 0+082 i establir les condicions per l’execució del “Projecte de reurbanització per ampliació de l’illa de vianants del centre de Cardedeu a la carretera
BV-5108, al terme municipal de Cardedeu”.
X.

El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic el
text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data ..........

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb
relació a l’actuació següent:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Àmbit
de
cooperació

Ajuntament de Cardedeu
P0820500G
Re-urbanització per ampliació de l’illa de vianants del centre
de Cardedeu a la carretera BV-5108
17/X/233741
145.379,60 euros
Anualitat

Import (EUR)

2017
145.379,60 euros
Ajut econòmic

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

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

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

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

-

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

2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada:
Classe de recurs
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
G/50100/45301/76261 ................ 145.379,60 euros

L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es desglossa de la manera següent:
-

140.418,60 euros per al finançament del cost de les obres a executar en l’àmbit de
titularitat de la Diputació.

-

4.961,00 euros per al finançament de la direcció facultativa i la coordinació de
seguretat i salut de les obres.

Amb la signatura del present conveni la Diputació de Barcelona, com a titular de la
carretera BV-5108, autoritza salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers
i altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Cardedeu l’execució de les obres
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contingudes a l’actuació “Re-urbanització per ampliació de l’illa de vianants del centre de
Cardedeu a la carretera BV-5108”, no tenint validesa l’autorització per l’execució d’altres
treballs no inclosos en l’ actuació detallada a l’esmentat Projecte.
2. Per part de l’ens destinatari:
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a
favor seu.
3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar.
4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou
els drets d’explotació en les seves modalitats de reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial.
5. L’Ajuntament de Cardedeu serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del projecte “Re-urbanització per ampliació de l’illa de vianants
del centre de Cardedeu a la ctra. BV-5108”, amb un pressupost d’execució per
contracta de 301.681,75 euros. Talment, s’encarregarà de la direcció facultativa i la
coordinació de seguretat i salut de les obres, que podrà executar amb mitjans propis o
contractació externa. El cost d’aquests serveis, adjudicats per un import de 4.961,00
euros (IVA inclòs), finançats amb l’aportació de la Diputació de Barcelona.
6. L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Cardedeu a l’execució de les obres és de
cent seixanta-un mil dos-cents seixanta-tres euros amb quinze cèntims (161.263,15 €)
7. En cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte d’obres,
l’import de la baixa recaurà sobre l’aportació municipal, sense necessitat de
subscriure una nova addenda. No obstant això, el referit import quedarà com a
romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la certificació final
d’obra, per tal que, si fos necessari, serveixi per cobrir possibles desviacions
sobrevingudes davant l’execució de les mateixes.
8. L’ens beneficiari notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat l’adjudicació i la formalització del contracte d’obres del Projecte objecte del
present conveni.
9. En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les
obres, motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del
pressupost anirà a càrrec de l’Ajuntament de Cardedeu.
10. L’Ajuntament de Cardedeu s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en
el projecte “Re-urbanització per ampliació de l’illa de vianants del centre de Cardedeu
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a la ctra. BV-5108“, en el benentès que qualsevol canvi al projecte que afecti a l’àmbit
de titularitat de la Diputació, necessitarà informe favorable d’aquesta.
11. L’Ajuntament de Cardedeu remetrà, prèviament a l’inici de les obres, a la Diputació de
Barcelona notificació del corresponent acord del Ple municipal, sol·licitant l’inici del
procediment per al traspàs de titularitat a la Corporació municipal del tram de la
carretera BV-5108 entre els PKi. 0+000 i el PKf. 0+082 (des de la Plaça de l’Església
fins al C/ Lluís Llibre).
3. Conservació i manteniment
Un cop finalitzades les obres en virtut del present conveni l’Ajuntament de Cardedeu serà el
titular i, per tant, li correspon el manteniment i conservació de tot el tram traspassat
4. Vigència del conveni
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta
vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any addicional.
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència.
5. Execució de despeses
1. La despesa s’ha d’executar i justificar en el període comprés entre l’1 de gener de
2016 i el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la Diputació l’hagi imputat
en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la
part resolutiva.
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 30 d’octubre de
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt
anterior, mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16.
6. Seguiment de les actuacions
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució
pressupostària de l’actuació és el centre gestor.
2. La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i
un altre representant tècnic de l’Ajuntament.
3. La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present
conveni
4. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.
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5. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es
reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin.
7. Justificació de despeses
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari.
2. El termini de justificació finalitza el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què
la despesa s’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació
establerta a l’apartat primer de la part resolutiva.
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document
normalitzat M4-001-16.
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar.
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació,
no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions
públiques.
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de
l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau,
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui.
8. Procediment de justificació
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per tramitar
la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
9. Pagament
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent
justificació, acompanyada de la certificació d’obra mensual i factura del contractista.
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de
despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En
cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada
per a aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent.
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10. Finalització d’actuacions
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a
enviar al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de
finalització de l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer
ús d’aquestes fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant
publicació en qualsevol suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la
devolució dels ingressos percebuts.
11. Identificació de l’actuació
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin.
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així
com garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en
els termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres
administracions públiques que exerceixin funcions de cooperació i assistència local
han de senyalitzar-se per cartell d’obres quan l’aportació econòmica majoritària sigui
la de la Diputació. En la resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal d'obres que disposi la
normativa vigent de l’administració cofinançadora.
5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de
justificar les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant
l’aportació de fotografia de l’obra subvencionada.
12. Tancament
1. Transcorregut el termini de justificació de cada actuació, s'ha d'habilitar un termini
d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà de la notificació per tal de poder
al·legar el que s'estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha d’aprovar la revocació dels imports no
justificats.
13. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni,
formant part integrant del mateix.
14. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
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2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
15. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el
disposat en el present conveni.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les
relacions interadministratives i de cooperació.
16. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
17. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública,
la sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic
quan això sigui preceptiu.
18. 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 el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de CENT QUARANTA-CINC MIL
TRES-CENTS SETANTA-NOU euros amb SEIXANTA cèntims (145.379,60 €), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/76261 de l’anualitat 2017.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.
Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.”
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, en el marc de
les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses del concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovar la formalització de
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preacord 17/X/235384 del conveni de col·laboració, a formalitzar amb
l’Ajuntament de Vilanova de Sau, referent a les obres de “Projecte conjunt de
mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i urbanització del Passeig de
Jacint Verdaguer. TM. Vilanova de Sau.”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. Per decrets de la presidenta de la Diputació de Barcelona (7730/2016 i
10295/2016), de data 28 de juliol de 2016 i 24 d’octubre de 2016, respectivament,
es van aprovar els preacords següents, en el marc de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la Diputació
(EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord
Ens destinatari
NIF
Preacord
Import concedit (EUR)
Periodificació prevista
(EUR)
Àmbit de cooperació
Classe de recurs
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Vilanova de Sau
P0830400H
Execució del projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de
la carretera N-141d i urbanització del Passeig de Jacint
Verdaguer. TM Vilanova de Sau
86.187,16
2017
86.187,16
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Base de concertació
Ajuntament de Vilanova de Sau
P0830400H
Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera
N-141d i urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. TM
Vilanova de Sau
66.029,14
2017

66.029,14

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Ajut econòmic
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Complement sectorial

2. En data 7 de març de 2017, l’ens destinatari ha presentat la formalització dels
preacords esmentats, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització dels preacords esmentats. Aquesta
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que
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aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de
prestació d’aquest suport i la seva execució.
4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
5. Atès que el cost de l’actuació esmentada ascendeix a 499.146,45 euros, que inclou
el cost dels serveis de la Direcció facultativa de l’obra i la Coordinació de seguretat i
salut.
6. Vist que per al finançament de dita actuació, l’Ajuntament de Vilanova de Sau té
atorgat un ajut econòmic, en el marc de las Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, per un import de 346.930,15 euros, aprovat mitjançant
resolució de la Presidència d’aquesta Corporació de data 29 de setembre de 2016
(D-9384/16).
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Àmbit de
cooperació

Ajuntament de Vilanova de Sau
P0830400H
Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i
urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. TM Vilanova de Sau
17/X/235384
152.216,30
Anualitat

Import (EUR)

2017
Ajut econòmic

152.216,30

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

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
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“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta de la Diputació de Barcelona,
l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, facultada en aplicació de l’apartat 7.1d) de la Refosa
1/2016, aprovada per Decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016, (BOPB de 22 d’abril de
2016), assistida pel secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 28 de juliol de 2016 (núm.
7731/16), publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU representat per l’Il·lm. Alcalde Sr. Joan Riera
Comellas, assistit pel secretari de l’ens, Sr. Jordi Gros Roca .
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el
seu Protocol general, 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.

II.

L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de
cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Vilanova de Sau i la Diputació han
decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació “Nova
inversió per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les actuacions en
matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com
noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis.

III.

Per decrets de la presidenta de la Diputació de Barcelona (7730/2016 i 10295/2016), de
data 28 de juliol de 2016 i 24 d’octubre de 2016 respectivament, es van aprovar els
preacords següents, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”:

Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la Diputació
(EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacords

Ajuntament de Vilanova de Sau
P0830400H
Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la
carretera N-141d i urbanització del Passeig de Jacint
Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau
152.216,30 euros
2017
152.216,30 euros
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació
econòmica
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Base de concertació
86.187,16 euros
Complement sectorial
66.029,14 euros
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IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona (10332/16), de data 26
d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la
formalització dels preacords.
V.

L’ Ajuntament de Vilanova de Sau i la Diputació de Barcelona s’han compromès a
desenvolupar conjuntament l’actuació “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la
carretera N-141d i urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau”
amb un PEC de 482.220,44 euros (IVA inclòs), redactat per l’Oficina Tècnica de
Mobilitat i Seguretat Viària adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat d’aquesta Diputació.
El projecte constructiu esmentat, té per objecte la millora de la seguretat viària a la
cruïlla de la N-141d amb el Passeig Jacint Verdaguer mitjançant l’execució d’una mini
rotonda i la reurbanització del Passeig Jacint Verdaguer creant un vial de plataforma
única.

VI. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera N-141d, en el terme municipal de Vilanova de Sau, la qual és gestionada per
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
VII. En data 7 de març de 2017, l’ens destinatari ha presentat la formalització dels
preacords esmentats, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució.
VIII. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
IX. Els preacords anteriors s’han formalitzat administrativament, a través de conveni
específic, el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data
..........
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Vilanova de Sau i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
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2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries, en
relació a l’actuació “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i
urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau”, en ordre a
l’execució de les obres, la definició de l’àmbit de conservació i manteniment i el
finançament de l’actuació, d’acord amb els àmbits de titularitat de l’espai públic, establint
el cost de l’àmbit de titularitat municipal en 416.191,30 euros i el de la Diputació en
66.029,14 euros.
Per al finançament de l’àmbit de titularitat municipal (416.191,30 euros), l’Ajuntament de
Vilanova de Sau, té atorgat un ajut econòmic, en el marc de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per un import de 346.930,15 euros, aprovat
mitjançat resolució de la Presidència d’aquesta corporació de data 29 de setembre de
2016 (D 9384/16). Per a la resta del finançament, l’ens destinatari té concedit un
preacord per un import de 86.187,16 euros que es formalitzarà amb l’aprovació del
present conveni i que inclou el cost de la direcció facultativa de les obres i la coordinació
de seguretat i salut, serveis aquests valorats en 16.926,01 euros.
Per al finançament de l’àmbit de titularitat de la Diputació (66.029,14 euros), l’Ajuntament
té atorgat un ajut econòmic de complement sectorial (D 10295/16).
Ajuntament de Vilanova de Sau
P0830400H
Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N141d i urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M.
Vilanova de Sau
17/X/235384

Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació
de
Diputació (EUR)

la

152.216,30 euros
Anualitat

Periodificació
2017

Termini màxim
d’execució i
justificació
30 de novembre
152.216,30 euros
de 2018
Base de concertació
86.187,16 euros
Import (EUR)

Classe de recurs

Ajut econòmic:

Àmbit de cooperació

Complement sectorial 66.029,14 euros
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

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

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

-

Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.
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2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada:
Classe de recurs
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
G/50100/45301/76261 ................ 66.029,14 euros
G/50100/45300/76260 ................. 86.187,16 euros

L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona es desglossa de la manera següent:
 66.029,14 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de la Gerència de Serveis
d’infraestructures Viàries i Mobilitat, com a complement sectorial del Pla “Xarxa de
Govern Locals 2016-2019”.
 86.187,16 euros corresponent a preacord inicial de Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que inclou el cost de la direcció facultativa de
l’obra i la coordinació de seguretat i salut, serveis valorats en 16.926,01 euros (IVA
inclòs).
Amb la signatura del present conveni, la Diputació de Barcelona com a titular de la carretera
N-141d autoritza, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres
competències concurrents, a l’Ajuntament de Vilanova de Sau l’execució de les obres
contingudes al “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i
urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau”, no tenint validesa
l’autorització per l’execució d’altres treballs no inclosos en l’ actuació detallada a l’esmentat
Projecte. L’Acta de recepció de les obres haurà de comptar amb el vistiplau de la Gerència
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
2. Per part de l’ens destinatari:
1.

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

2.

L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a
favor seu.

3.

En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar.

4.

L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació, en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou
els drets d’explotació en les seves modalitats de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit
territorial.

5.

L’Ajuntament de Vilanova de Sau serà l’administració que durà a terme l’aprovació,
licitació i execució de les obres del “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de
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la carretera N-141d i urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de
Sau”, amb un pressupost d’execució per contracta de 482.220,44 euros. Talment,
s’encarregarà de la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les
obres, que podrà executar amb mitjans propis o contractació externa. El cost
d’aquests serveis estimat en 16.926,01 euros està inclòs en l’aportació de la
Diputació de Barcelona.
6.

En cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte d’obres,
l’import de la baixa recaurà, sense la necessitat de subscriure una nova addenda,
sobre l’aportació municipal d’acord amb els repartiments dels àmbits de titularitat de
l’espai públic, finançada mitjançant ajuts econòmics assolits en el marc de les
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, per tal que l’import de la baixa pugui ser objecte
d’un canvi de destí dels preacords assolits, prèvia sol·licitud de l’Ajuntament. No
obstant això, el referit import quedarà com a romanent fins l’acabament de les
obres, entenent-se com a tal la certificació final d’obra, per tal que, si fos necessari,
serveixi per cobrir possibles desviacions sobrevingudes davant l’execució de les
mateixes.

7.

En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les
obres, motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del
pressupost anirà a càrrec de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.

8.

L’ens beneficiari notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, l’adjudicació i la formalització del contracte d’obres del Projecte objecte del
present conveni. Així mateix, notificarà l’aprovació i adjudicació dels contractes de
serveis de la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut.

9.

L’Ajuntament de Vilanova de Sau s’obliga a executar les obres tal i com estan
previstes en el “Projecte conjunt de mini rotonda a la cruïlla de la carretera N-141d i
urbanització del Passeig de Jacint Verdaguer. T.M. Vilanova de Sau”, en el
benentès que qualsevol canvi al projecte que afecti a l’àmbit de titularitat de la
Diputació, necessitarà informe favorable d’aquesta. Talment, demanarà les
autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres.

10. En cas que l’execució de l’actuació requereixi l’expropiació forçosa i/o l’ocupació
temporal de terrenys necessaris per a l’execució del projecte, l’Ajuntament
s’encarregarà de l’expropiació dels mateixos i comunicarà a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat la disponibilitat d’aquests.
3. Conservació i manteniment
La Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de
la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. La conservació i manteniment de la resta
d’elements continguts en les obres de referència, correspon a l’Ajuntament des de la
finalització de les obres.
4. Vigència del conveni
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura i la seva vigència resta
vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.
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2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any addicional.
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència.
5. Execució de despeses
1. La despesa s’ha d’executar i justificar en el període comprés entre l’1 de gener de
2016 i el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la Diputació l’hagi imputat
en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la
part resolutiva.
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 30 d’octubre de
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt
anterior, mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16.
6. Seguiment de les actuacions
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució
pressupostària de l’actuació és el centre gestor.
2. La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i
un altre representant tècnic de l’Ajuntament.
3. La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries
per al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà
de la vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present
conveni
4. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.
5. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es
reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin.
7. Justificació de despeses
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari.
2. El termini de justificació finalitza el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què
la despesa s’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació
establerta a l’apartat primer de la part resolutiva.
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document
normalitzat M4-001-16.
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar.
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5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació,
no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions
públiques.
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de
l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau,
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui.
8. Procediment de justificació
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per tramitar
la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
9. Pagament
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent
justificació de despeses, acompanyada de la certificació mensual de les obres i
factura emesa pel contractista.
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de
despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En
cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada
per a aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent.
10. Finalització d’actuacions
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a
enviar al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de
finalització de l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà
fer ús d’aquestes fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant
publicació en qualsevol suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la
devolució dels ingressos percebuts.
11. Identificació de l’actuació
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
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2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin.
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així
com garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en
els termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres
administracions públiques, que exerceixin funcions de cooperació i assistència loca,l
han de senyalitzar-se per cartell d’obres quan l’aportació econòmica majoritària sigui
la de la Diputació. En la resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal d'obres que disposi la
normativa vigent de l’administració cofinançadora.
5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de
justificar les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant
l’aportació de fotografia de l’obra subvencionada.
12. Tancament
1. Transcorregut el termini de justificació de cada actuació, s'ha d'habilitar un termini
d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà de la notificació per tal de poder
al·legar el que s'estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha d’aprovar la revocació dels imports no
justificats.
13. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni,
formant part integrant del mateix.
14. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
15. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el
disposat en el present conveni.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
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-

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

16. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre, en
darrera instància, els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
17. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic
quan això sigui preceptiu.
18. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens que n’assumeix,
respectivament, la conservació i el manteniment.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de CENT CINQUANTA-DOS MIL
DOS-CENTS SETZE euros amb TRENTA cèntims (152.216,30 €) que es farà efectiva
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària
G/50100/45300/76260
G/50100/45301/76261

Import
86.187,16 euros
66.029,14 euros

del pressupost vigent de la Corporació.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.
Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.”
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda
donar-se per assabentada, i, d’altra banda, autoritzar i disposar la despesa, de
les adjudicacions notificades per la Generalitat, corresponents als contractes:
d’obres complementàries; de direcció de les obres i de coordinació de seguretat
i salut, i de supervisió de la redacció del projecte constructiu: “Millora general.
Obres complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500
al 3+000. Tram Calldetenes. Clau XB-05028-C1”, amb motiu de la recepció de les
obres, en compliment de l’addenda, aprovada per la Junta de Govern, en sessió
ordinària de 12 de maig de 2016, de modificació del conveni regulador de les
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obres formalitzat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat el 24 de juliol de
2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“FETS
L’article 6, núm. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, atribueix a la Diputació de Barcelona la titularitat de les
carreteres de la xarxa local en el seu àmbit territorial.
La Disposició Transitòria Primera del referit Text refós va determinar que el procés
dels traspassos entre la Generalitat i les diputacions, d’acord amb l’atribució de
competències que estableix l’article 6 d’aquesta Llei, s’ha de fer per mitjà d’un conveni,
que ha de ser aprovat pel Govern i pels òrgans corresponents de cada diputació.
Amb data 29 de maig de 2006 es va formalitzar un primer conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i el llavors Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (actualment, Departament de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat de
Catalunya, per tal d’implementar el procés de traspàs a la Generalitat de les carreteres
de la xarxa comarcal gestionades per la Diputació i definir les de la xarxa local,
aleshores de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que havia de passar a gestionar
la Diputació per delegació de la Generalitat. Aquest conveni i l’acceptació de la
delegació van ser aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 25 de maig de
2006 i per acord del Govern de la Generalitat de 25 de juliol de 2006.
Amb data 3 de novembre de 2010 es va formalitzar un altre conveni entre la Diputació
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el llavors Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, als efectes de la transferència de titularitat de
determinades carreteres de la xarxa local i de finançament d’actuacions, amb una
vigència per 15 anys. Aquest conveni va ser aprovat per acord del Govern de la
Generalitat de 14 de setembre de 2010 i per acord del Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 d’octubre de 2010.
La clàusula tercera del conveni esmentat establia que la Comissió de seguiment,
formada per representants de les dues administracions, a proposta de la Diputació de
Barcelona, formularia un Pla anual d’actuació de millora general de les carreteres
locals titularitat de la Diputació de Barcelona, a finançar conjuntament entre la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla havia d’establir, a
banda de les obligacions concretes per cada anualitat, les obligacions de cadascuna
de les administracions signatàries del conveni respecte a cadascuna de les actuacions
definides en el Pla.
El conveni de 3 de novembre de 2010 va comportar la materialització de la previsió
continguda a l’art. 6 del Text Refós de la Llei de carreteres de Catalunya de 2009, en
el sentit de procedir a la transferència de titularitat de les carreteres de la xarxa local a
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favor de la Diputació de Barcelona, entre les quals s’hi incloïa la carretera N-141d de
Calldetenes.
Dins el marc de l’abans esmentat conveni de 29 de maig de 2006, i en compliment
dels plans d’actuació que s’hi van preveure, el maig de 2008 la Generalitat de
Catalunya va aprovar definitivament l’estudi informatiu corresponent a la Variant de
Calldetenes (carretera N-141, del Pk. 1+500 al 3+000), i el maig del 2010 es va
aprovar el corresponent projecte constructiu.
Per acord de 19 de juliol de 2012 de la Comissió de seguiment del conveni de 29 de
maig de 2006 abans citat, es va decidir traspassar les actuacions que no s’hi van
poder executar (entre elles, la de la Variant de Calldetenes) al Pla d’actuació de millora
general de les carreteres locals que s’havia d’elaborar anualment en el marc del
conveni de 3 de novembre de 2010.
Per acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
ordinària celebrada amb data 24 de juliol de 2014, es va aprovar un conveni
interadministratiu de col·laboració entre la Diputació i el Departament de Territori i
Sostenibilitat, el qual es va formalitzar per ambdues parts el mateix dia 24 de juliol de
2014, per tal de dur a terme l’execució, per part de la Generalitat de Catalunya, de les
obres de la Variant de Calldetenes (carretera N-141, del p.k. 1,500 al 3,000), incloent
el seu finançament, així com les competències respectives en ordre a la conservació i
manteniment de les obres, una vegada executades.
En virtut de les previsions del Pacte Tercer de l’esmentat conveni de 24 de juliol de
2014, la Diputació de Barcelona es va obligar, entre altres coses, a finançar l’execució
de les obres objecte de conveni per un import d’adjudicació d’1.988.983,05 EUR, més
la quantitat resultant d’aplicar el tipus d’IVA vigent i, així mateix, a finançar l’import de
429.174,25 EUR, establert com a preu just dels terrenys a ocupar i/o expropiar per la
Generalitat de Catalunya necessaris per a l’execució de les obres.
El Pacte Quart del referit conveni establia que, en el cas de possibles desviacions a
l’alça dels imports previstos al Pacte Tercer que es poguessin produir durant la
vigència del conveni, els criteris pel seu finançament i justificació es determinarien per
les parts mitjançant l’aprovació d’una addenda al conveni.
Les obres esmentades es van iniciar per la Generalitat de Catalunya en execució del
projecte “Millora general. Variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al
3+000. Tram Calldetenes” (Clau XB-05028). Decretada la seva suspensió temporal a
partir del 8 de setembre de 2011, amb data 16 de setembre de 2014 es va aixecar la
suspensió temporal de les obres i es va signar l’acta de comprovació de replanteig el
27 d’octubre de 2014.
Després de reiniciades les obres, la Diputació de Barcelona va manifestar, en diverses
reunions mantingudes amb responsables de la Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat Terrestre de la Generalitat, la necessitat de redactar un projecte
complementari de les obres, indispensable per a la finalització de les obres, d’acord
amb l’informe de la direcció facultativa de les obres.
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Per acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
ordinària celebrada amb data 12 de maig de 2016, es va aprovar l’addenda per
modificar el conveni de col·laboració abans esmentat, el qual es va formalitzar per
ambdues parts el dia 19 de maig de 2016 a l’objecte de modificar el pacte segon,
tercer i quart del conveni de 24 de juliol de 2014, com a conseqüència de l’aprovació
del projecte complementari de les obres.
Per poder fer front a les obligacions a càrrec de la Diputació de Barcelona segons
l’addenda al conveni, es va procedir a retenir una despesa per un import total de
393.130,52 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del
Pressupost de despeses de l’exercici 2016.
La Generalitat de Catalunya, en data 22 de desembre de 2016, notifica a aquesta
corporació les adjudicacions dels contractes de:
1) obres complementàries: “Millora general. Obres complementàries. Variant de
Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram Calldetenes. Clau: XB05028-C1” per un import total de 322.272,59 EUR, IVA inclòs, a favor de
l’empresa Pasquina, S.A.
2) direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut per a l’execució de l’obra:
“Millora general. Obres complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera
N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram Calldetenes. Clau: XB-05028-C1”, per un
import de 21.361,34 EUR, IVA inclòs, a favor de l’empresa Intecsa- Inarsa, S.A.
3) supervisió de la redacció del projecte constructiu: “Millora general. Obres
complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al
3+000. Tram Calldetenes. Clau: XB-05028-C1, per un import de 10.589,05 EUR,
IVA inclòs, a favor de l’empresa Intecsa- Inarsa, S.A.
Aquesta actuació és objecte de finançament afectat.
Les esmentades obres van ser recepcionades mitjançant acta de data 16 de setembre
de 2016.
En compliment del que preveu el pacte quart bis) de l’addenda del conveni, la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han informat favorablement els
següents conceptes:
1) Certificacions 1,2 i 3 corresponents al projecte d’obres complementàries: “Millora
general. Obres complementàries. Variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK
1+500 al 3+000. Tram Calldetenes. Clau: XB-05028-C1” per un import total de
322.272,59 EUR, IVA inclòs
2) Les despeses d’Assistència tècnica a la direcció de les obres i coordinació de
seguretat i salut per a l’execució de l’obra: “Millora general. Obres
complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al
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3+000. Tram Calldetenes. Clau: XB-05028-C1”, per un import de de 21.361,34
EUR, IVA inclòs.
3) Les despeses d’Assistència tècnica per a la supervisió de la redacció del projecte
constructiu: “Millora general. Obres complementàries de la variant de
Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram Calldetenes. Clau: XB05028-C1, per un import de 10.589,05 EUR, IVA inclòs.
En relació al següent concepte resta pendent encara l’informe favorable de la
Generalitat de Catalunya i, per tant, no procedeix el pagament de:
4) Les despeses d’assistència tècnica a la direcció de les obres i coordinació de
seguretat i salut, corresponents als mesos de novembre de 2015, desembre de
2015, gener de 2016, febrer de 2016, març de 2016 i abril de 2016, de les obres
del projecte amb títol: “Millora general. Variant de Calldetenes. Carretera N-141d.
PK 1+500 al 3+000. Tram: Calldetenes. Clau: XB-05028”per un import de
21.628,75 EUR, IVA inclòs
Talment, i en relació als honoraris de l’assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu amb títol: “Millora general. Obres complementàries de la variant de
Calldetenes. Carretera N-141d PK 1+500 al 3+000. Tram: Calldetenes. Clau: XB05028-C1”, per un import de 17.278,80 €, IVA inclòs, que inicialment i en virtut del que
preveia l’addenda al conveni, la Diputació de Barcelona pagaria directament al
consultor, s’ha comunicat que la Generalitat de Catalunya ha pagat directament aquest
concepte a l’empresa Ayesa, Enginyeria i Serveis, S.A, i per tant, aquest concepte es
considera liquidat; tot i que serà tingut en compte en el moment de la liquidació del
conveni i entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
llavors Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de data 3 de novembre
de 2010, als efectes de la transferència de titularitat de determinades carreteres de la
xarxa local i de finançament d’actuacions.
FONAMENTS DE DRET
La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de Govern
la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 3. 1) de la
Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de
22/04/2016.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer-. RESTAR ASSABENTADA de les adjudicacions notificades per la Generalitat
de Catalunya en data 22 de desembre de 2016 en relació als següents contractes de:
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a) obres complementàries: “Millora general. Obres complementàries. Variant de
Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram Calldetenes. Clau: XB05028-C1” per un import total de 322.272,59 EUR, IVA inclòs, a favor de
l’empresa Pasquina, S.A.
b) direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut per a l’execució de l’obra:
“Millora general. Obres complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera
N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram Calldetenes. Clau: XB-05028-C1”, per un
import de 21.361,34 EUR, IVA inclòs, a favor de l’empresa Intecsa-Inarsa, S.A
c) supervisió de la redacció del projecte constructiu: “Millora general. Obres
complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al
3+000. Tram Calldetenes. Clau: XB-05028-C1, per un import de 10.589,05 EUR,
IVA inclòs, a favor de l’empresa Intecsa-Inarsa, S.A.
Segon.- RESTAR ASSABENTADA de l’acta de recepció de les obres de data 16 de
setembre de 2016
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 354.222,98 EUR, IVA inclòs, a
favor de les següents empreses i amb el següent desglossament, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del Pressupost de despeses de
l’exercici 2017:
1- PASQUINA, S.A., amb NIF A-08798852, per un import de 322.272,59 EUR, IVA
inclòs, corresponent al pagament de les certificacions 1,2 i 3 del projecte d’obres
complementàries: “Millora general. Obres complementàries. Variant de Calldetenes.
Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram Calldetenes, d’acord amb el que
s’establia en l’addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació i
el Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal de dur a terme l’execució, per part
de la Generalitat de Catalunya, de les obres de la Variant de Calldetenes (carretera
N-141, del p.k. 1,500 al 3,000), la qual es va formalitzar per ambdues parts el dia 19
de maig de 2016.
2 - INTECSA-INARSA, S.A., amb NIF A-28139111, per un import de 21.361,34
EUR, IVA inclòs, corresponent a les despeses d’Assistència tècnica a la direcció de
les obres i coordinació de seguretat i salut per a l’execució de l’obra: “Millora
general. Obres complementàries de la variant de Calldetenes. Carretera N-141d.
PK 1+500 al 3+000. Tram Calldetenes, d’acord amb el que s’establia en l’addenda
per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació i el Departament de
Territori i Sostenibilitat, per tal de dur a terme l’execució, per part de la Generalitat
de Catalunya, de les obres de la Variant de Calldetenes (carretera N-141, del p.k.
1,500 al 3,000), la qual es va formalitzar per ambdues parts el dia 19 de maig de
2016.
3 - INTECSA-INARSA, S.A., amb NIF A-28139111, per un import de 10.589,05 Eur,
IVA inclòs, corresponent les despeses d’Assistència tècnica per a la supervisió de la
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redacció del projecte constructiu: “Millora general. Obres complementàries de la
variant de Calldetenes. Carretera N-141d. PK 1+500 al 3+000. Tram Calldetenes,
d’acord amb el que s’establia en l’addenda per modificar el conveni
de
col·laboració entre la Diputació i el Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal
de dur a terme l’execució, per part de la Generalitat de Catalunya, de les obres de
la Variant de Calldetenes (carretera N-141, del p.k. 1,500 al 3,000), la qual es va
formalitzar per ambdues parts el dia 19 de maig de 2016.
Quart.- DETERMINAR que l’import de 17.278,80 €, IVA inclòs, que inicialment i en
virtut del que preveia l’addenda al conveni, la Diputació de Barcelona pagaria
directament al consultor, l’empresa Ayesa, Enginyeria i Serveis, S.A i que la
Generalitat de Catalunya ha pagat directament a l’empresa, serà tingut en compte en
el moment de la liquidació del conveni i entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el llavors Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, de data 3 de novembre de 2010, als efectes de la transferència de titularitat
de determinades carreteres de la xarxa local i de finançament d’actuacions.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses abans esmentades per tal
que a partir de la present notificació puguin presentar factura electrònica a la Diputació
de Barcelona.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a la Generalitat de Catalunya amb indicació
dels recursos procedents, i a l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona als
efectes escaients.”
Gerència de Serveis de Medi Ambient
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum
amb o sense bateries i, de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades
amb estella forestal, llenya o pèl·lets, any 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:
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 30 d’octubre de 2008, acord que va esdevenir
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la
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Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant
l’Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi
Ambient, duu a terme la iniciativa per implantar i utilitzar energies renovables com la
fotovoltaica i la biomassa forestal en les instal·lacions municipals i, a més, té el
propòsit concret de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), el
compliment dels objectius del Pacte d’Alcaldes a través del PAES (Pla d’acció
d’energia sostenible) i la promoció de les energies renovables.
Atès que s’ha considerat oportú obrir una convocatòria per a la concessió d’ajuts
econòmics a favor dels ens locals de la província de Barcelona, per a la instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum amb o sense bateries, i de calderes i/o
xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per a
l’exercici 2017.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de SETCENTS CINQUANTA MIL EUROS (750.000.€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50500/17210/76200 del pressupost de l’exercici 2017.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3
b) de la Refosa núm. 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de data 14 d’abril de
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm.201720175120009033), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, als ens locals de la província de Barcelona, per a la
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum amb o sense bateries, i de
calderes i/o xarxes de calor municipal alimentades amb estella forestal, llenya o
pèl·lets, per l’exercici 2017, el text íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENS LOCALS DE LA PROVÍNCIA DE
BARCELONA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES
D’AUTOCONSUM AMB O SENSE BATERIES, I DE CALDERES I/O XARXES DE CALOR
MUNICIPALS ALIMENTADES AMB ESTELLA FORESTAL, LLENYA O PÈL·LETS, ANY
2017
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120009033
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la corporació, acord que va
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al
dia 15 de gener de 2009.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2a) LGS, la present convocatòria
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest
procediment de concessió.
2.- Objecte i finalitat de les subvencions
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat,
destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu:
 Dotar al territori i als ens locals d’instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques
d’autoconsum capaces de reduir els consums energètics dels edificis, amb la
conseqüent reducció de les seves emissions de GEH i dels costos inherents a la
compra d’energia elèctrica.
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 Dotar al territori de calderes i/o xarxes de calor alimentades amb estella forestal,
pèl·lets o llenya més grans, que alimentin major nombre d’edificis municipals i que
promouen els objectius abans esmentats.
 Millorar l’eficiència i les emissions de les calderes existents en xarxes de calor sempre
i quan utilitzin com a combustible estella que compleixi amb les característiques dels
de classe A1 i A2 i B1 segons ISO17225:4:2014.
Aquests projectes han de tenir les característiques següents:
 Instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum amb o sense bateries.
 Calderes d’una potència nominal igual o major a 70 kW que utilitzin com a
combustibles estella forestal, pèl·lets o llenya i/ o xarxes de calor, que subministrin a
equipaments municipals de titularitat pública.
 Substitucions de calderes existents de biomassa en xarxes de calor que utilitzin com
a combustible estella que compleixi amb les característiques dels de classe A1 i A2 i
B1 segons ISO17225:4:2014.
Requisits mínims exigibles
Per presentar-se a la convocatòria s’ha de disposar del projecte executiu de la instal·lació
per la qual es demana la subvenció, signat pel tècnic competent.
Aquest projecte ha de complir amb el contingut mínim següent:
-

Memòria descriptiva
Bases de disseny i càlcul
Descripció de materials i normes tècniques d’execució
Plec de condicions tècniques d’execució
Pressupost i amidament
Anàlisi econòmica i financera de la inversió
Estudi bàsic de seguretat i salut
Plànols

A nivell fotovoltaic
Els requisits tècnics mínims seran els definits en l’Annex de les presents bases.
A nivell d’instal·lacions d’estella forestal, pèl·let i llenya
Les determinacions tècniques mínimes seran les següents:
 Les calderes han de complir la Directiva 2009/125/EC i reglament (UE) 2015/1189 en
relació als requisits de disseny ecològic aplicables a les calderes de combustible
sòlid, i les d’estella han de ser de càrrega automàtica o Directiva Europea 2015/2193
sobre la limitació d’emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants
procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes. S’ha d’aportar el certificat
emès per una entitat d’inspecció i control del fabricant per la caldera inclosa en el
projecte. En el cas que es plantegi una caldera diferent de la prescrita en el projecte, i
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en el cas de ser beneficiari d’aquesta convocatòria de subvenció, un compromís de
l’ens local és que la caldera que s’instal·li complirà amb aquest Reglament.
 En particular, el projecte haurà d’incloure, en tot cas, la següent informació:
o Potència de la nova caldera(kW)
o Consum previst (kWh) any
o PEC del projecte, iva inclòs
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present
any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
 la prevenció d’incendis, la dinamització socioeconòmica local a través de la
mobilització d’ocupació local i biomassa en forma de recursos locals, la conservació
de la biodiversitat, la conservació del bosc, la reducció de les emissions de CO2, la
reducció dels costos municipals, la reducció de la dependència exterior de
combustibles fòssils, l’ajuda a complir els Plans d’acció d’energia sostenible dels
Pactes d’Alcaldes als municipis, la reducció dels costos energètics de les entitats
locals i la promoció de les energies renovables a nivell públic i privat.
3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre la data de publicació de
les presents bases i el 31 d’octubre de 2018.
4.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals de la província de
Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin
les següents condicions:
 Ser ens locals adherits al Pacte d’Alcaldes/esses per l’energia i el clima.
 No haver iniciat l’execució de l’obra en la data de publicació de les presents bases.
 Els edificis on es vulguin fer les instal·lacions han de ser existents i no haver fet un
canvi d’ús en el darrer any.
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
5.- Documentació a aportar
A. Sol·licitud de la subvenció, segons model normalitzat, acompanyada de la documentació
següent:
1. Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció, d’acord amb el model
normalitzat (Annex 1).
2. Pressupost previst per l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat (Annex 2).
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3. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
4. Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).
5. Document acreditatiu d’estar adherits al Pacte d’Alcaldes/esses per l’energia i el
clima/els edificis són existents i no han sofert canvi d’ús/ no haver iniciat obres (Annex
5).
B. Documentació necessària per realitzar la valoració de les sol·licituds presentades:
1. Projecte executiu signat per un tècnic facultatiu competent on hi figurin, com a mínim,
les dades que han de permetre l’avaluació dels criteris ambientals i econòmics, que
es detallen en les presents bases.
2. Declaració responsable, si s’escau, en que es manifesta que el municipi disposa de
comptabilitat energètica municipal a través d’un programa específic per a tal fi (Annex
6), adjuntant la documentació que consideri al respecte.
3. En el cas d’instal·lació fotovoltaica: Document Annex 7: Consums i produccions
anuals fotovoltaiques, per poder calcular:
 El percentatge de cobertura solar
 El percentatge d’autoconsum
4. En el cas d’instal·lació fotovoltaica : Factures elèctriques corresponents a l’any
d’estudi de l’edifici en concret i resum en taula pels períodes P1, P1 i P2, o P1, P2 i
P3 corresponents.
5. En el cas de calderes de biomassa: Certificat emès per una EIC documentant el
compliment del Reglament (UE) 2015/1189 o Ecodisseny futur corresponent (en el
cas de peticions per calderes que funcionen amb estella forestal, llenya o bé pèl·let) o
Directiva Europea 2015/2193 sobre la limitació d’emissions a l’atmosfera de
determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió
mitjanes.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
Els models dels Annexos 1 al 7 es podran trobar en la web
https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-fotovoltaiques-i-biomassa-2017.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 30 dies
naturals.
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
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El Portal permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i consultar l’estat de la
seva tramitació.
Quan els usuaris/àries del Portal es corresponguin amb persones que ocupen els càrrecs
d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més de les funcions
anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds.
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de
sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la secretaria de l’ens,
prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de la persona jurídica
de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS posada a
disposició per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert), de conformitat amb el previst a la
Seu Electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp).
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que
del seu ús se’n derivin.
7.- Registre electrònic
Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través del Portal es generarà un rebut de registre
acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i l’hora d’entrada al registre
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així com també la
resta de dades previstes en la normativa reguladora del Registre electrònic de la Diputació.
La sol·licitud registrada estarà disponible a través del Portal.
Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats podran
utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la Seu
Electrònica corporativa, disponibles a l’adreça:
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp
8.- Consulta i seguiment de sol·licituds
Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a
la Diputació.
Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a. "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o no
d’incidències esmenables.
b. "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència
d’incidències esmenables.
c. "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o
desestimatòria.
d. "Estimada": Des del moment en que generi una concessió.
e. "Desestimada": Des del moment en que no generi una concessió per menor valoració
i manca de recursos disponibles per atendre-la, per incompliment dels requisits
administratius i tècnics establerts o per desistiment de l’ens sol·licitant.
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f. "Finalitzada": Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van estimar, es
realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es procedeixi a la seva
revocació i/o baixa en el marc del tancament de la convocatòria.
9.- Esmena a instància de l’ens
Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris podran esmenar les sol·licituds
que es trobin en estat de “lliurada”.
L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” i dins el termini de sol·licitud, comporta,
necessàriament, la tramitació d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior.
10.- Revisió de sol·licituds i esmena
El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de sol·licituds.
En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es procedirà
de la següent manera:
a. S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona
que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui la
sol·licitud afectada i el defecte esmenable informant, a més, sobre la disponibilitat del
requeriment d’esmena al Portal.
b. L’ens sol·licitant disposarà de deu dies naturals des de l’emissió del correu electrònic
d’advertiment d’esmena per accedir a l’expedient disponible al Portal.
c. L’esmena de l’error és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la
sol·licitud. El termini d’esmena serà de set dies naturals comptadors a partir de la data
de l’accés a l’expedient disponible al Portal.
Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc d’una esmena,
de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.
11.- Criteris automàtics d’esmena
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a
l’ens sol·licitant, quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre
l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.
12.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
13.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
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CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES:
Puntuació
màxima

Criteri
Municipis de menys de 20.000 habitants a Padró 2016

1
Puntuació : 1 punt si compleix
Municipi que disposi de comptabilitat energètica municipal a través d’un
programa informàtic específic per a tal fi a la data de publicació de les
presents bases.

1

Puntuació : 1 punt si compleix
Percentatge d’autoconsum de l’energia generada segons Annex 7
Puntuació :
5 punts si = 100 %
4 punts si % > 80
3 punts si % > 60
2 punts si % > 40
1 punt si % > 20
Percentatge cobertura solar segons Annex 7
Puntuació :
4 punts si % > 40
3 punts si % > 30
2 punts si % > 20
1 punt si % > 10

5

4

CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER A CALDERES / XARXES:
Puntuació
màxima

Criteri
Municipis de menys de 20.000 habitants a Padró 2016

1
Puntuació : 1 punt si compleix
Municipi que disposi de comptabilitat energètica municipal a través d’un
programa informàtic específic per a tal fi a la data de publicació de les
presents bases
Puntuació : 1 punt si compleix
Municipi que no es trobi en una Zona d’Especial Protecció Atmosfèrica
(ZEPA)

1

1

Puntuació : 1 punt si compleix
Eficiència en producció tèrmica per unitat econòmica, segons la fórmula
consum previst (kWh) any/ PEC del projecte, iva inclòs (€)
4
De l’aplicació d’aquesta fórmula s’obtindrà el valor de la puntuació
d’aquest criteri amb dos decimals, amb una puntuació màxima de 4 punts
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Hores de funcionament, calculades a partir del quocient consum previst
(kWh) any/ Potència de la caldera (kW)
Puntuació :
1 punt si > 3.500 h/any
0,75 punts si > 2.500 h/any
0,5 punts si > 1.500 h/any
0,25 punts si >500 h /any

1

14.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 750.000 € i anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/50500/17210/76200 del vigent pressupost:
Aquest import quedarà desglossat inicialment de la següent manera:
 180.000 € per a instal·lacions fotovoltaiques
 570.000 € per a calderes i/o xarxes de calor amb biomassa
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
15.- Import individualitzat de les subvencions
Les sol·licituds seran ordenades de major a menor puntuació segons els criteris de
puntuació que figuren a la base 9 i segons tipologia (fotovoltaica i biomassa).
En casos d’empat es prioritzaran les instal·lacions amb menor potència.
Si també estiguessin empatats per aquest darrer criteri, la priorització serà el de menor
quocient següent: € (PEC iva inclòs) / kWp proposat per a la tipologia fotovoltaica, i menor
Quocient següent : € (PEC iva inclòs) / kW tèrmic potència, per a la tipologia biomassa.
Les subvencions s’atorgaran per cada tipologia amb el seu import màxim començant per la
major puntuació, fins arribar a la primera sol·licitud que ja no pugui rebre l’import màxim.
La quantia restant no adjudicada de la tipologia de biomassa anirà a incrementar la quantia
a repartir a la tipologia de fotovoltaica.
Un cop incrementada la quantia de la tipologia de fotovoltaica, a la primera sol·licitud
d’aquesta tipologia que ja no pugui rebre l’import màxim, se li atorgarà la quantia restant de
la partida pressupostària, per tal d’esgotar la consignació pressupostària anteriorment
fixada.
La quantia de la subvenció per cada sol·licitant no podrà superar els límits següents:
 El 80% del preu d’execució del contracte (PEC) del projecte (iva inclòs) per a
instal·lacions fotovoltaiques
 El 50% del preu d’execució del contracte (PEC) del projecte (iva inclòs) per a calderes
noves o de substitució i/o xarxes de calor
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 3 Euros / watt pic en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques amb bateria que compleixin
com a mínim una relació d’1:1 entre potència pic instal·lada (kW): energia de bateries
d’emmagatzematge (kWh). Valors Superiors a 1 s’atendran en l’apartat següent
 1,5 Euros / watt pic en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques sense bateria
 L’import de 20.000 € per a instal·lacions fotovoltaiques
 L’import de 250.000 € per a calderes/xarxes.
Es concedeix fins el 80% del preu d’execució del contracte del projecte (iva inclòs) en les
instal·lacions fotovoltaiques, tenint en compte que la quantitat màxima a atorgar no pot ser
superior a 20.000 € i que les subvencions van destinades a ens locals de la província de
Barcelona, els quals disposen en general d’una estructura i un finançament reduït i, per tant,
les aportacions externes són essencials per poder desenvolupar el projecte o activitat.
16.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Medi Ambient.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, i que estarà format per les següents persones:
 Un / una representant de l’Àrea de Presidència de la Corporació.
 El president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
o persona en qui delegui.
 El diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona o
persona en qui delegui.
 La gerent de Serveis de Medi Ambient o persona en qui delegui
 El cap de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat o persona en qui delegui.
actuant un d’ells, elegit a l’efecte, com a secretari de l’òrgan col·legiat.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
17.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als ens
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
18.- Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció per part dels beneficiaris/àries, si en el termini d’un mes,
comptat a partir de la recepció de la notificació de l’acord de concessió, aquests no
manifesten expressament la renúncia. L’acceptació comportarà la conformitat amb tots els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
19.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en
particular, s’obliga a:
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 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès públic.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en
el Codi Penal vigent en cada moment.
20.- Despeses subvencionables
Seran despeses elegibles:
A nivell fotovoltaic
Plaques fotovoltaiques, suports, inversors, quadres elèctrics, cablejat, mesures de seguretat
i salut, comptadors, bateries, legalització, sistemes de monitoratge i telemesura, mà d’obra i
petites obres per la seva instal·lació.
A nivell d’instal·lacions d’estella forestal, pèl·let i llenya
Els definits en el projecte executiu i que siguin necessaris per la instal·lació de la caldera i/o
xarxa de calor.
Tots els costos i preus definits en les presents bases es consideren IVA inclòs.
Seran despeses no elegibles:
 La redacció de projectes, estudis o documents tècnics encara que coincideixin amb
l’objecte de les presents subvencions.
 L’adquisició d’instal·lacions o equips mitjançant lísing ni cap altre fórmula d’arrendament
financer en el qual els béns no siguin propietat del beneficiari.
En cap cas no podran ser objecte de subvenció per aquesta convocatòria obres i
instal·lacions, l’execució de les quals hagi començat abans de publicar-se les presents
bases.
21.- Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels
que conformen l’execució del projecte subvencionat, sempre que el seu pressupost
d’execució no superi el límit de 60% del cost total del projecte.
22.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida es podrà efectuar en un sol cop per la totalitat o
fraccionat en dos o més pagaments fins el límit de l’import atorgat, prèvia la presentació,
dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella
s’exigeixen.
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Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
23.- Justificació
El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de novembre de 2018.
La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat,
disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits als ens locals i
altres administracions. Per mitjà de la complementació d’aquest model es certificaran les
dades corresponents a la prestació del servei, així com la relació de despeses derivades del
seu funcionament. També s’hi farà constar l’estructura de finançament de l’actuació. Aquest
formulari haurà de comptar, a més, amb la signatura del Secretari/a-Interventor/a o de
l’Interventor/a de l’ens local.
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques.
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a
l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini
màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la Diputació, enviarà un escrit a l’ens
destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o una justificació
complementària.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de
realització, o bé quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la
proporció que correspongui a la reducció operada.
24.- Procediment de justificació
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
Per a poder crear un esborrany de justificació caldrà accedir a l’expedient de referència.
El Portal permet crear i editar esborranys de justificació i consultar l’estat de tramitació dels
expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària.
Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a
tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació.
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de
la documentació, sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de les
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seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia
acreditació d’aquesta circumstància.
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica de
cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma de validació
electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de conformitat amb el
previst a la Seu electrònica de la Diputació
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.
D’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als Serveis Públics, la Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment
del procediment, sol·licitar als ens locals l’aportació dels originals dels documents adjunts al
document electrònic de justificació de les despeses.
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que
del seu ús se’n derivin.
25.- Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que
sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu
pagament.
26.- Mesures de garantia
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
27.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció.
b. Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la
Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
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c. Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit
a les presents clàusules.
28.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte a desenvolupar.
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
29.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
30.- Mesures de difusió del finançament públic
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
31.- Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’entitat perceptora estarà obligada a
reintegrar l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte;
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer, i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
32.- Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de
persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix,
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seran responsables, en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.
33.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el Títol IV del Reglament de la Llei
general de subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
34.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, és d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
ANNEX: Requisits mínims instal·lacions fotovoltaiques
A. Contingut mínim del projecte tècnic.
El projecte tècnic de la instal·lació haurà de tenir en compte, a l’hora de la seva redacció, els
següents apartats:
-

-

Ubicació: ombres, maximització de la radiació solar minimitzant l’impacte visual,
protecció del vent, accessibilitat a la coberta, etc.
Dimensionat de potència de la instal·lació: La instal·lació té com a objectiu maximitzar
l’autoconsum solar instantani (el percentatge de producció solar que autoconsumeix
l’equipament) en funció del pressupost disponible.
El projecte tècnic valorat ha d’anar acompanyat del corresponent esquema unifilar de
la instal·lació.

B. Subministrament, transport, instal·lació i posada en funcionament
instal·lació.

de la

Inclou: el transport, muntatge i posada en funcionament de la instal·lació. L’assegurança de
muntatge de la instal·lació i les mesures de seguretat i salut necessàries.
C. Elements de la instal·lació:
-

Estructura i subjecció: La subjecció de l’estructura i mòduls a la coberta dependrà dels
diferents tipus de coberta. Les principals cobertes que podem trobar són:
o Coberta plana. Permeten estructures de subjecció que eviten la perforació:
 Blocs de formigó
 “Caixes de plàstic” amb pes
 Estructures d’alumini lleugeres amb contrapès de petites dimensions (tipus
CSWind)
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o Coberta de teula: La subjecció ha d’anar ancorada a les bigues sota coberta i ha de
garantir que es manté la impermeabilitat de la coberta.
o Coberta de xapa, tipus panell sandwich: requereixen perforació per ancorar
l’estructura. Les perforacions s’han de fer amb garantia d’estanqueïtat (ús de
neoprens, aïllants, etc).
-

Cablejat: El cablejat exterior haurà de ser resistent als raigs UV i el cablejat interior haurà
de ser lliure d’halògens i amb doble aïllament (1000V de protecció).

-

Proteccions elèctriques
o A la sortida del camp FV.
o A l’entrada i sortida dels inversors.
o A la interconnexió amb la xarxa interior de l’edifici.

-

Característiques de l’inversor: L’inversor és l’equip encarregat de transformar el corrent
altern produït pels mòduls en corrent continu. La potència nominal de l’inversor ha de ser
entre un 85 a un 95% de la potència pic del camp solar. Principals característiques:
o Tolerància a la temperatura.
o Rendiment (eficiència) europeu: 95% o superiors.
En instal·lacions trifàsiques es plantejarà posar un o tres inversors mono o trifàsic per
incrementar la cobertura de consum amb l’auto producció (autoconsum solar).
Certificacions: EN 50524, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61683 i EN 50530.
Si l’inversor s’ubica a l’exterior caldrà que vagi amb els elements de protecció de les
inclemències climàtiques corresponents.

-

Característiques dels panells fotovoltaics:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Eficiència mínima mòdul: 16%.
Rang de temperatura d’operació: -40ºCa 85ºC.
Tolerància positiva: 0/+5%
Marcatge CE.
Estructura alumini resistent a corrosió.
Grau de protecció IP 65 o superior.
Certificacions: IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716 i IEC 61701.
Garantia de fabricació: 10 anys.
Garantia potència lineal 25 anys amb una degradació anual del 0,7%.

Subministrament i instal·lació, petit material per al seu correcte funcionament (cablejat,
cargoleria, fusibles, magnetotèrmics, diferencials, etc.).

D. Monitorització, i display
Totes les instal·lacions també han de tenir:
-

Comptatge de la producció total telegestionat.
Software de monitorització i seguiment remot via Internet. Específicament el sistema
haurà de quedar configurat per enviar les dades al SENTILO amb, com a mínim,
producció horària i diària, tant consumida instantàniament com a través de les bateries.
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-

Display que en la pantalla indiqui les dades de producció instantània i acumulada. És
obligatori que inclogui el consum total elèctric de l’edifici i els percentatges que està
assolint de cobertura i consum per a fer.

E. Tramitació per la legalització
Realització de tota la documentació tècnica necessària per a la tramitació de la legalització i
la seva legalització efectiva.
F.

Pla de manteniment

Inclou la redacció del Pla de manteniment que haurà de contemplar:

G.

-

Manteniment Baixa tensió: inspecció visual, estat dels connectors, cablejat, quadres,
caixes de connexions, inversors, etc (Periodicitat anual).
Manteniment inversors: comprovació paràmetres elèctrics i de configuració dels
inversors, comprovació operació insitu inversors, etc. (Periodicitat anual).
Manteniment elements corrent continua.
Manteniment panells fotovoltaics: neteja, termografia per detectar punts calents,
inspecció elements estructura, etc. (Periodicitat anual).
Manteniment de les bateries (si és el cas).
Característiques mínimes de les bateries
Bateries sense manteniment (AGM).
Nº de cicles mínims al 60% de descàrrega: 1000 cicles (3-4 anys de vida aproximada.)
Capacitat de la bateria en 10 hores de descàrrega.
Proteccions de panells i bateries en quadres de distribució.
Regulador de càrrega de panells tipus MPPT (estalvien un 20% d'energia).”

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
“Extracte de l’Acord de ..........[data] de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, pel qual es convoquen subvencions de la Gerència de Serveis de Medi
Ambient per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum amb o
sense bateries, i de calderes i/o xarxes de calor municipal alimentades amb estella
forestal, llenya o pèl·lets, per a l’exercici 2017.
BDNS (Identif.):
Codi convocatòria: 201720175120009033
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a la web:
https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-fotovoltaiques-i-biomassa-2017.
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Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals de la província de Barcelona
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
 Ser ens locals adherits al Pacte d’Alcaldes/esses per l’energia i el clima.
 No haver iniciat l’execució de l’obra en la data de publicació de les presents bases.
 Els edificis on es vulguin fer les instal·lacions han de ser existents i no haver fet un
canvi d’ús en el darrer any.
Segon. Objecte
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat,
destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu:
 Dotar el territori i els ens locals d’instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques
d’autoconsum capaces de reduir els consums energètics dels edificis, amb la
conseqüent reducció de les seves emissions de GEH i dels costos inherents a la
compra d’energia elèctrica.
 Dotar al territori de calderes i/o xarxes de calor, alimentades amb estella forestal,
pèl·lets o llenya, més grans que alimentin major nombre d’edificis municipals i que
promouen els objectius abans esmentats.
 Millorar l’eficiència i les emissions de les calderes existents en xarxes de calor,
sempre i quan utilitzin com a combustible estella que compleixi amb les
característiques dels de classe A1 i A2 i B1 segons ISO17225:4:2014.
Aquests projectes han de tenir les característiques següents:
 Instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum amb o sense bateries.
 Calderes d’una potència nominal igual o major a 70 kW que utilitzin com a
combustibles estella forestal, pèl·lets o llenya i/ o xarxes de calor, que subministrin a
equipaments municipals de titularitat pública.
 Substitucions de calderes existents de biomassa en xarxes de calor que utilitzin com
a combustible estella que compleixi amb les característiques dels de classe A1 i A2 i
B1 segons ISO17225:4:2014.
Tercer. Bases reguladores
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 13 de data 15 de gener de 2009).
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Quart. Quantia
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 750.000 €.
Aquest import quedarà desglossat inicialment de la següent manera :
 180.000 € per a instal·lacions fotovoltaiques
 570.000 € per a calderes i/o xarxes de calor amb biomassa
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
Les subvencions s’atorgaran per cada tipologia amb el seu import màxim començant per la
major puntuació, fins arribar a la primera sol·licitud que ja no pugui rebre l’import màxim.
La quantia restant no adjudicada de la tipologia de biomassa anirà a incrementar la quantia
a repartir a la tipologia de fotovoltaica.
La quantia de la subvenció per cada sol·licitant no podrà superar els límits següents:
 El 80% del preu d’execució del contracte (PEC) del projecte (iva inclòs) per a
instal·lacions fotovoltaiques.
 El 50% del preu d’execució del contracte (PEC) del projecte (iva inclòs) per a calderes
noves o de substitució i/o xarxes de calor.
 3 Euros / watt pic en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques amb bateria que compleixin
com a mínim una relació d’1:1 entre potència pic instal·lada (kW) : energia de bateries
d’emmagatzematge (kWh). Valors Superiors a 1 s’atendran en l’apartat següent.
 1,5 Euros / watt pic en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques sense bateria.
 L’import de 20.000 € per a instal·lacions fotovoltaiques.
 L’import de 250.000 € per a calderes/xarxes.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 30 dies
naturals.
Sisè. Altres dades
Els projectes i/o activitats s’hauran d’executar dins del període comprès entre la data de
publicació de les present bases i el 31 d’octubre de 2018.”

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
del seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15
de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió
en llengua catalana.
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Quart.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un
import de SET-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (750.000,00 €) a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de 2017
de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la liquidació definitiva i la revocació total i la revocació parcial del “Programa
complementari garantia de la cohesió social”, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal
següent:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 12 de març de
2015, es va aprovar el “Programa complementari de garantia de la cohesió social”, el
seu règim de concertació i la concessió de recursos, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, per un import total de vint-i-cinc milions d’euros
(25.000.000,00 €).
Per decrets del diputat delegat per a la Cooperació Local, en funcions, de dates 15 de
juny de 2015, 1 de juliol de 2015, 7 de juliol de 2015, i de la presidenta de la Diputació
de Barcelona, de data 10 de novembre de 2015, es van aprovar pròrrogues d’execució
fins el 30 de juny de 2016 i de justificació, fins el 30 de setembre de 2016, d’aquest
Programa complementari.
Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona, de data 16 de febrer de
2017, es va aprovar la liquidació provisional d’aquest programa complementari,
habilitant un període d’audiència de quinze dies hàbils per a que els Ens locals que s’hi
relacionaven poguessin presentar al·legacions.
Atès que transcorregut amb escreix el període d’audiència, s’ha de procedir a la
liquidació definitiva del “Programa complementari de garantia de la cohesió social”,
aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 12 de
març de 2015, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Vistos els apartats 7.1.b) i 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 pel Decret de la Presidenta núm. 3048/16 de data 14 d’abril
de 2016 (publicat al BOPB de 22/04/2016).
287

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 del “Programa complementari de garantia
de la cohesió social”, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, de data 12 de març de 2015, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
Segon.- APROVAR la revocació total i la revocació parcial dels imports dels recursos
econòmics que s’indiquen a continuació, per manca de justificació:
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Ens destinatari

NIF

Argençola

Import
concedit

Import
avançat "a
justificar"

Import
justificat verificat

P0800800E 15/X/208967

10.326,00 €

10.326,00 €

9.737,28 €

588,72 € G/60100/23100/46241

1503002034

9

Gerència
B.S.

Bellprat

P0802100H 15/X/208954

10.119,94 €

10.119,94 €

0,00 €

10.119,94 € G/60100/23100/46241

1503002034

22

Gerència
B.S.

Montseny

P0813600D 15/X/208834

10.510,52 €

10.510,52 €

7.875,76 €

2.634,76 € G/60100/23100/46241

1503002034

142

Gerència
B.S.

Orpí

P0815100C 15/X/208819

10.201,44 €

10.201,44 €

8.996,58 €

1.204,86 € G/60100/23100/46241

1503002034

157

Gerència
B.S.

Pacs del Penedès

P0815300I 15/X/208817

11.371,64 €

11.371,64 €

9.541,29 €

1.830,35 € G/60100/23100/46241

1503002034

159

Gerència
B.S.

P0821500F 15/X/208758

10.036,91 €

10.036,91 €

9.533,55 €

503,36 € G/60100/23100/46241

1503002034

218

Gerència
B.S.

Consell Comarcal del
P5800008D 15/X/208658
Maresme

293.280,45 €

293.280,45 € 252.501,06 €

40.779,39 € G/60100/23100/46541

1503002073

8

Gerència
B.S.

Sant
Jaume
Frontanyà

de

Codi XGL
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Tercer.- DECLARAR l’obligació de les entitats que es detallen de reintegrar els
imports, atès que la revocació ha esdevingut definitiva, els quals es reprodueixen a
continuació:
Ens Locals

NIF

CODI XGL

Ajuntament d’Argençola

P0800800E

15/X/208967

Import
a
reintegrar
588,72.-€

Ajuntament de Bellprat

P0802100H

15/X/208954

10.119,94.-€

Ajuntament de Montseny

P0813600D

15/X/208834

2.634,76.-€

Ajuntament d’Orpí

P0815100C

15/X/208819

1.204,86.-€

Ajuntament de Pacs del Penedès

P0815300I

15/X/208817

1.830,35.-€

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà

P0821500F

15/X/208758

503,36.-€

Consell Comarcal del Maresme

P5800008D

15/X/208658

40.779,39.-€

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la
Diputació de Barcelona, núm. 2013 0646 14 0200127175. Alternativament, el
beneficiari podrà tramitar el pagament personant-se a la Tresoreria de la Diputació de
Barcelona
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució, en la part que els afecta, als interessats.”
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació parcial, per un import de 1.144,51 € (mil cent quarantaquatre euros amb cinquanta-un cèntims), de la subvenció atorgada a l’entitat
Esplais Catalans, concedida en el marc de la convocatòria 5623/2014, de
subvencions a entitats sense ànim de lucre.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
literal següent:
Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de gener de
2014, per acord (ref. Registre núm. 30/14), va aprovar la convocatòria 5623/2014 i
les Bases reguladores de les subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre
en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar
Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació
l’any 2014.
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 8 de maig de
2014, va adoptar un acord (ref. Registre núm. 194/14), mitjançant el qual es va
atorgar les subvencions a les entitats que van obtenir una puntuació igual o superior
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3.
4.

5.

6.

7.

a 65 punts en el procés de valoració tècnica dels projectes presentats amb la
sol·licitud de subvenció. Els projectes havien d’executar-se entre l’1 de gener de
2014 i el 31 de desembre de 2014, i el termini per a justificar les despeses
d’aquestes actuacions finalitzava el 31 de març de 2015.
En el marc de la referida convocatòria de subvencions 5623/2014, Esplais Catalans,
NIF G08773517, va ser beneficiada amb una subvenció màxima de 6.495,94€.
En data 26 de juny de 2014 es va abonar a Esplais Catalans, d’acord amb la seva
sol·licitud i al previst a les Bases reguladores, una bestreta del 50% de l’import de la
subvenció atorgada, per un import de 3.247,97€ (reconeixement d’obligació núm.
1404023746).
El dia 31 de març de 2015, Esplais Catalans va presentar el compte justificatiu del
seu ajut econòmic en el Registre General de Documents de la Diputació de
Barcelona. Una vegada revisada la justificació presentada, es va abonar a Esplais
Catalans el 50% pendent de la subvenció atorgada per un import de 3.247,97€
(reconeixement d’obligació núm. 1504024767).
Posteriorment, es va detectar que una de les factures justificatives presentades, en
concret la núm. d’ordre 3, corresponent a la compra de dessuadora, per un import
de 1.144,51€, correspon a l’adquisició d’un bé material, i atenent al previst a la base
18 de les reguladores d’aquestes subvencions, resta exclosa de les despeses
considerades com a subvencionables per tractar-se de l’adquisició de bens
materials.
Per tot l’exposat, la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania proposa l’aprovació
inicial de la revocació parcial de la referida subvenció per un import de 1.144,51€;
així com, en el cas que la revocació esdevingui definitiva, la declaració de l’obligació
que té Esplais Catalans, NIF G08773517, de reintegrar l’import de 1.144,51€.

Fonaments de Dret
1. Base 18 de les Bases reguladores de les subvencions a favor d’entitats sense
finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de
Serveis de Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i
Gerència de Serveis d’Educació de l’any 2014.
2. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència número 3048/16, de data 14
d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR, inicialment, per els motius indicats a la part expositiva d’aquest
dictamen, la revocació parcial de la subvenció concedida a Esplais Catalans, NIF
G08773517, per un import de mil cent quaranta-quatre euros amb cinquanta-un
cèntims (1.144,51€), d’acord amb el següent detall:
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Beneficiari

NIF

Actuació
subvencionada

Esplais
Catalans

G08773517

Consolidant el
projecte
dels
esplais

Import
subvenció
atorgada
6.495,94€

Import
pagat
6.495,94€

Import
revocació
parcial
1.144,51€

Import a
reintegrar

Número op.
AD

Posició

1.144,51€

1403001489

8

Segon. CONCEDIR a l’entitat beneficiària un termini d’audiència de quinze dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a fi que pugui
presentar les al·legacions i altres elements de prova que consideri oportuns.
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació
esdevindrà definitiva.
Tercer.- DECLARAR, si la revocació esdevé definitiva, l’obligació d’Esplais Catalans,
NIF G08773517, de reintegrar l’import de mil cent quaranta-quatre euros amb
cinquanta-un cèntims (1.144,51€), d’acord als terminis recollits a l’art. 62.2 de la Llei
General Tributària, els quals es reprodueixen a continuació:


Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des de la data en
la qual la revocació esdevé definitiva fins el dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.



Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la
data en la qual la revocació esdevé definitiva fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la
Diputació de Barcelona, número ES04 2013 0646 14 0200127175. Alternativament,
l’obligat al pagament podrà executar-lo personant-se a la Tresoreria de la Diputació de
Barcelona.”
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació parcial, per un import de 1.934,46 € (mil nou-cents trentaquatre euros amb quaranta-sis cèntims), de la subvenció atorgada a l’Asociación
Alternativas Europeas Barcelona, concedida en el marc de la convocatòria
5623/2014 de subvencions a entitats sense ànim de lucre.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i presidenta
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de gener de
2014, per acord (ref. Registre núm. 30/14), va aprovar la convocatòria 5623/2014 i
les Bases reguladores de les subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre
en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar
Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i Gerència de Serveis d’Educació
l’any 2014.
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2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 8 de maig de
2014, va adoptar un acord (ref. Registre núm. 194/14), mitjançant el qual es va
atorgar les subvencions a les entitats que van obtenir una puntuació igual o superior
a 65 punts en el procés de valoració tècnica dels projectes presentats amb la
sol·licitud de subvenció. Els projectes havien d’executar-se entre l’1 de gener de
2014 i el 31 de desembre de 2014, i el termini per a justificar les despeses
d’aquestes actuacions finalitzava el 31 de març de 2015.
3. En el marc de la referida convocatòria de subvencions 5623/2014, l’Asociación
Alternativas Europeas Barcelona, NIF G65697161, va ser beneficiada amb una
subvenció màxima de 3.868,91 € i, el dia 26 de gener de 2015, va presentar el
compte justificatiu del seu ajut econòmic en el Registre General de Documents de la
Diputació de Barcelona (entrada al Registre de Factures el 29 de gener de 2015
amb el núm. 1510002482) la qual va ser rebutjada per errònia. Van tornar a
presentar una de nova el dia 18 de març de 2015. De la revisió d’aquesta segona
justificació es desprèn el següent:
a. L’Annex B presenta una relació de despeses indirectes per un import de
954,81€, quan segons estableix la base 18 de les bases reguladores de les
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, convocatòria de l’any 2014, l’import màxim de
despeses indirectes que es poden aplicar a la justificació econòmica és
l’equivalent al 5% de les despeses directes que el beneficiari hagi declarat. Així
doncs, en la referida justificació de despeses, l’import màxim que es pot admetre,
en concepte de despeses indirectes, és de 145,71€, corresponent al 5% de les
despeses directes (2.914,10€).
b. El cost total de l’activitat va ésser de 4.376,90€, import que representa un
113,13% de la subvenció atorgada; quan la base 21 3) apartat b de les bases
esmentades al paràgraf anterior estableix que el cost total haurà de ser com a
mínim el doble de la subvenció concedida.
c. Es produeix una desviació del 76,26% entre les despeses previstes en la
sol·licitud de subvenció i les despeses efectivament realitzades. La Gerència de
Serveis d’Igualtat i Ciutadania considera que la mateixa està degudament
justificada a l’Annex A de la justificació.
d. Segons les actuacions que es detallen a la memòria tècnica d’activitats, no s’han
assolit totalment els objectius que es plantejaven en el projecte inicial, tant pel
que fa al número de participants com al desenvolupaments i els resultats
obtinguts amb l’actuació.
4. En data 6 de maig de 2015 es va requerir a l’Asociación Alternativas Europeas
Barcelona perquè, en un termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia de recepció
del mateix, presentés les al·legacions que considerés oportunes, sense que fins al
moment l’esmentada associació hagi presentat cap al·legació.
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5. La Diputació de Barcelona, el dia 16 de juliol de 2014, va pagar (operació de
reconeixement d’obligació número 1404026644) 1.934,45€ a l’Asociación
Alternativas Europeas Barcelona. Aquest pagament es va realitzar en concepte
d’avançament del 50% de la subvenció atorgada, d’acord al previst a les Bases
reguladores.
6. Per tot l’exposat i d’acord amb el contingut de la comunicació dels resultats de la
revisió de la justificació de la subvenció a l’Asociación Alternativas Europeas
Barcelona, de 6 de maig de 2015, en la qual es manifesta que les actuacions que
es detallen a la Memòria d’Activitats, únicament s’han assolit aproximadament la
meitat dels objectius que es plantejaven al projecte inicial, tant pel que fa al número
de participants, com pel desenvolupament i els resultats obtinguts; la Gerència de
Serveis d’Igualtat i Ciutadania considera que únicament és procedent el pagament
del 50% de l’import de la subvenció concedida i que cal revocar parcialment la
referida subvenció per un import de 1.934,46€; així com que no procedeix efectuar
cap reclamació de reintegrament de saldos.
Fonaments de Dret
1. Base 21 3) apartats a i b de les Bases reguladores de les subvencions a favor
d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
Gerència de Serveis de Benestar Social, Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
i Gerència de Serveis d’Educació de l’any 2014.
2. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència número 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per
delegació de la Presidència, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR, inicialment, pels motius indicats a la part expositiva d’aquest
dictamen, la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Asociación Alternativas
Europeas Barcelona, NIF G65697161, per un import de mil nou-cents trenta-quatre
euros amb quaranta-sis euros (1.934,46€), d’acord amb el següent detall:
Beneficiari

NIF

Asocición
G65697161
Alternativas
Europeas
Barcelona

Actuació
subvencionada
Reovela:
derechos
desde
perspectiva
juvenil

Import
Import pagat
subvenció per avançat
atorgada
los 3.868,91€ 1.934,45€
civiles
una
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Import a Número
Posició
revocació reintegrar op. AD
parcial
1.934,46€ 0,00€
1603001074 4
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Segon. CONCEDIR a l’entitat beneficiària un termini d’audiència de quinze dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, a fi que pugui
presentar les al·legacions i altres elements de prova que consideri oportuns.
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació
esdevindrà definitiva.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.”
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir als
Ajuntaments de L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sabadell i Santa Coloma de
Gramenet els suports puntuals consistents en ajuts econòmics, per un import de
598.500 € (cinc-cents noranta-vuit mil cinc-cents euros) per a la realització,
mitjançant conveni específic, de l’actuació “Desenvolupament del Programa de
suport als ens locals per a l’impuls i consolidació dels serveis de mediació
ciutadana”.- 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. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir els
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de
les actuacions i dels recursos que es comprenguin en l’esmentat Pla.
2. D’acord amb el que estableix la clàusula 11 del Protocol, els instruments de
cooperació de la Diputació de Barcelona són els següents:
a.
b.
c.

Les Meses de concertació.
Els Catàlegs de serveis.
Els Programes complementaris.

3. La clàusula 15 del Protocol, d’altra banda, regula els suports puntuals en els termes
següents:
“Clàusula 15. “Suports puntuals”
1. Els tres instruments de cooperació esmentats en les clàusules anteriors, tot i
tenir vocació d’exhaustivitat, no esgoten les vies de cooperació i assistència local
que empara el present Protocol general. I és que aquest instrument aspira dotarse de certa flexibilitat en la regulació de les relacions administratives entre
diferents governs locals, d’acord amb el principi de diferenciació i la consideració
de l’asimetria territorial. A més, cerca ajustar-se al màxim a la realitat dels
governs locals i, en definitiva, tenir en compte les diferents característiques
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demogràfiques, geogràfiques, funcionals, organitzatives, de dimensió i de
capacitat de gestió dels mateixos.
2. En aquest sentit, i de conformitat amb l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, també poden atorgar-se, en el marc del
present Protocol, recursos no catalogats i no susceptibles d’instrumentar-se per
via de les Meses de concertació o dels Programes complementaris, sempre i
quan al seu acte de concessió s’acrediti la concurrència de raons d’interès
públic, social, econòmic o d’altres que, estant degudament justificades, concorrin
al cas concret.”
4. La clàusula 16.3 del Protocol estableix que els suports puntuals respecte dels quals,
a l’acte de concessió, s’acreditin les raons d’interès públic, social, econòmic, o
d’altres degudament justificades, que concorren, i aquells l’atorgament o la quantia
dels quals sigui imposat per una norma legal, s’atorguen per concessió directa.
5. Atès que els ens destinataris relacionats a continuació han sol·licitat a la Diputació
de Barcelona un suport per al “Desenvolupament del Programa de suport als ens
locals per a l’impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana”, mitjançant
conveni específic:
Ens local
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

NIF
P-0810000-J
P-0812000-H
P-0818600-I
P-0824500-C

Codi XGL
17/Y/235485
17/Y/235486
17/Y/235487
17/Y/235488

6. Vist l’informe d’aquest centre gestor, en el qual s’acredita que en les actuacions
concorren raons d’interès públic, social, econòmic o d’altres degudament
justificades.
7. Atès que es considera que la col·laboració amb els ens destinataris s’ha de
formalitzar a través d’un conveni, el qual ha de contenir com a mínim l’establert a
l’article 49 de la Llei 40/2015.
8. Vist que s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Fonaments de dret
Vist l’article 39.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, que disposa que l’eficàcia dels actes administratius
quedarà demorada quan així ho exigeixi el contingut de l’acte.
Vist els apartats 7.2.e) i 7.1.d) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
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diferents del Ple, aprovada per decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de
22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. CONCEDIR els següents suports puntuals consistents en un ajut econòmic
per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019, d’acord amb l’informe del centre gestor que
s’incorpora a l’expedient:
Ens

NIF

Ajuntament
de
L’Hospitalet
de Llobregat

P-0810000-J

Ajuntament
de Mataró

P-0812000-H

Ajuntament
de Sabadell

P-0818600-I

Ajuntament
de Santa
Coloma de
Gramenet

P-0824500-C

Actuació

Programa de suport als
ens locals per a l’impuls
dels serveis de
mediació ciutadana
Programa de suport als
ens locals per a l’impuls
dels serveis de
mediació ciutadana
Programa de suport als
ens locals per a l’impuls
dels serveis de
mediació ciutadana
Programa de suport als
ens locals per a l’impuls
dels serveis de
mediació ciutadana

Codi XGL

Aportació
de la
Diputació
exercici
2017

Aportació
de la
Diputació
exercici
2018

Aportació
total de la
Diputació

Hores
/setmana

17/Y/235485

85.500,00 €

85.500,00 €

171.000,00 €

120

17/Y/235486

71.250,00 €

71.250,00 €

142.500,00 €

100

17/Y/235487

71.250,00 €

71.250,00 €

142.500,00 €

100

17/Y/235488

71.250,00 €

71.250,00 €

142.500,00 €

100

299.250,00€

598.500,00€

299.250€

TOTAL

Segon.- APROVAR la minuta del conveni mitjançant el qual es formalitza l’actuació
anterior, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Classe de recurs
Aportació de la
Diputació (EUR)
Centre gestor

<Nom ens>
<NIF>
Desenvolupament del Programa de suport als ens locals per a
l’impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana
<Codi XGL>
Suport econòmic
<Import> euros
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, facultada en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per
decret de la Presidència de 14 d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicat al BOPB de 22
d’abril de 2016; assistida per la secretària, Sra. Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les
facultats conferides pel decret de la Presidència de 28 de juliol de 2016 (núm. 7731/16),
publicat al BOPB de 3 d’agost de 2016.
AJUNTAMENT / ENS <nom>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>, degudament
autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat al novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu
Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i las metodologies
d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
II. En el marc de l’esmentat Protocol, l’<ens destinatari> ha sol·licitat a la Diputació per a
aquest exercici la concertació del suport puntual “Desenvolupament del Programa de
suport als ens locals per a l’impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana”.
III. Vist que s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
IV. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic, el
text del qual va ser aprovat per <decret> de <òrgan competent> de data de <data>.
V. Des de l’any 2006, la Diputació de Barcelona lidera el Programa de mediació ciutadana,
el qual ofereix suport econòmic i tècnic per a la creació i l’impuls de serveis de mediació
ciutadana per part dels ens locals de la demarcació. Dins l’esmentat programa, l’any
2016 van signar conveni per la creació i/o impuls i consolidació del servei de mediació
ciutadana 43 ajuntaments i 3 consells comarcals.
VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
1.

Objecte del conveni

1.1. El present conveni té per objecte formalitzar i regular la concessió d’un recurs que
consisteix en suport econòmic per a la realització de l’actuació “Desenvolupament del
Programa de suport als ens locals per a l’impuls i consolidació dels serveis de mediació
ciutadana”.
1.2. L’actuació anterior es concreta en què l’ens local posi a disposició de la ciutadania, de
forma gratuïta, un servei de mediació per a la resolució alternativa de conflictes de
convivència.
1.3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
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l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest és palès en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis, d’acord amb l’article 91 de la Llei
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.
2.

Obligacions de les parts

Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents:



Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport:

a)

b)
c)
d)
e)



a)
b)

c)

Classe de recurs

Aportació de la Diputació
(EUR) <si escau>

Aplicació pressupostària <si
escau>

Suport econòmic >

<Aportació> <si escau>

<Aplicació pressupostària> <si
escau>

Aportar a <ens destinatari> l’import de <import a aportar a cada ens local> en concepte
de suport econòmic, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60303/23110/46XXX del
pressupost de la corporació dels exercicis 2017 i 2018 –imputació del 50% de l’import
del suport econòmic a cadascun d’ells-. Aquest import està destinat a cobrir part de les
despeses de la contractació de XXX hores setmanals de professional/s de la mediació
per donar suport al manteniment del servei de mediació durant els anys 2017 i 2018.
Oferir suport tècnic als ens locals en la definició de les tasques, el model organitzatiu del
servei de mediació; i en altres temes com ara: indicadors, l’avaluació del servei, etc.
Realitzar el seguiment i suport professional als equips, facilitant el treball en xarxa.
Fer el seguiment i avaluació del programa de mediació ciutadana.
Proporcionar instruments de control tècnic de la qualitat per a la millora i la innovació dels
serveis de mediació.
Per part de l’ens destinatari:
La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.
Posar al servei de la ciutadania un servei de mediació que treballi per afavorir la
convivència, oferint vies no adversarials de prevenció, gestió i resolució de conflictes
que sorgeixin en el municipi, a través de la cultura del diàleg i la corresponsabilització
del conjunt de la ciutadania, de forma transversal i cooperativa, fomentant la
sensibilització i la formació.
El servei de mediació ha de ser gratuït i obert al públic, garantint l’atenció a la
ciutadania durant tot el període de vigència del conveni, des de l’1 de gener de 2017
fins al 31 de desembre de 2018. En el cas que de forma extraordinària el Servei hagi de
tancar, s’haurà de comunicar de manera formal al Servei de Convivència, Diversitat i
Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona.
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d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

l)

ll)

3.

Contractar i/o disposar d’un/uns professional/s de la mediació un mínim de XXXX hores
setmanals, d’acord amb el que s’indica a la taula de l’apartat primer de la part resolutiva
del present decret, durant la vigència del mateix. En el cas que el servei tanqui a l’estiu
caldrà prorratejar les hores durant la resta de mesos de l’any.
Aportar els recursos materials i tècnics necessaris per tal que el/els professional/s de la
mediació puguin desenvolupar la seva tasca durant l’exercici 2017 i 2018.
Fer tasques de difusió de l’existència i oportunitats que ofereix el servei, tant dins
l’Ajuntament com a la ciutadania.
Fer constar a la web de l’ens local, en un lloc prou visible, l’existència del servei,
l’horari, l’emplaçament i una breu descripció de les seves funcions i del tipus de casos
que atén.
Comunicar qualsevol canvi en l’equip de mediació.
Participar en espais de debat, formació o jornades on poder explicar aquesta
experiència, si s’escau, i a petició de la Diputació de Barcelona.
Emplenar la fitxa de seguiment de l’actuació realitzada, segons el model que li facilitarà
el Servei de de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana, i remetre-la al servei
dins el termini establert, per tal de poder efectuar els controls tècnics de qualitat de la
tasca efectuada, acordats amb la Diputació de Barcelona.
Lliurar al Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de
Barcelona un mínim de 3 experiències escrites on es descrigui, sense referències
personals, conflictes interessants que han arribat al servei de mediació, com s’han
abordat, quines actuacions i enfocaments han estat positius i què no ha funcionat bé.
L’objectiu d’això és crear una base de dades de casos pràctics que puguin servir a tots
els ajuntaments i consells comarcals.
Incorporar en totes les comunicacions i informacions que es facin de les activitats
desenvolupades en base a aquest conveni i en qualsevol suport que aquestes es
presentin, l’anagrama i el logotip de la Diputació de Barcelona, així com el text: “en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona”, juntament amb la resta d’anagrames i
logos que siguin escaients.
Afavorir la participació dels professionals en les accions formatives que s’ofereixen a
l’efecte des de la Diputació de Barcelona.
Vigència del conveni
3.1 Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva
vigència fins el dia 31 de desembre de 2018.
3.2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les
parts poden acordar l’ampliació dels terminis del conveni, ampliacions que en total
no podran superar els quatre anys. La denúncia del conveni per alguna de les
parts ha de realitzar-se amb una antelació mínima d’un mes abans que finalitzi el
període de vigència.

4.

Identificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari ha 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.

5.

Execució i justificació
5.1 La justificació s’efectuarà en dos terminis:
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 Una justificació parcial, a presentar amb anterioritat al 31 de març de 2018,
relativa a les despeses generades per l’execució de les actuacions objecte
d’ajut durant l’exercici 2017.
 Una justificació final, a presentar amb anterioritat al 31 de març de 2019,
relativa a les despeses generades per l’execució de les actuacions objecte
d’ajut durant l’exercici 2018.
5.2 Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
5.3 Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada
tràmit poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits
sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia
acreditació d’aquesta circumstància. A aquests efectes, s’ha de lliurar a la Direcció
de Serveis de Cooperació Local la documentació acreditativa de la delegació, per
tal de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos.
5.4 Es consideraran despeses elegibles les despeses del capítol 1 corresponents a
personal titulat en mediació, que dugui a terme tasques de mediació en el servei
de mediació.
No es consideraran elegibles les despeses corresponents a personal no mediador
de l’entitat local en la part dedicada a realitzar tasques pròpies dels serveis de
mediació ciutadana.
Així mateix, es consideraran despeses elegibles les despeses de capítol 2
destinades a la contractació de personal titulat en mediació, que duguin a terme
tasques de mediació en el servei de mediació de l’ens local.
5.5 Per fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona cal que l’ens destinatari
tramiti electrònicament, en els terminis establerts al pacte 5.1, la següent
documentació:
 La justificació de despeses. A aquests efectes, s’ha d’annexar al tràmit el model
normalitzat S4 “Justificació de despeses”, d’acord amb la modalitat d’execució.
 Una memòria tècnica justificativa del compliment de les obligacions recollides al
pacte segon del conveni, segons el model facilitat pel Servei de Convivència,
Diversitat i Participació Ciutadana.
 Certificat del secretari on consti si el servei de mediació ha estat obert
ininterrompudament i/o els mesos en que ha estat obert, el seu horari
d’obertura i les hores setmanals i anuals de contractació al/s professional/s de
mediació.
 Relació dels mediadors del servei (nom, cognoms i DNI) i acreditació del títol
de mediador o la seva homologació –aquest aspecte caldrà acreditar-ho la
primera vegada, o quan hi ha canvis de mediador; per anys següents no caldrà
tornar a aportar el títol o homologació-.
5.6 Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres
administracions públiques.
5.7 Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació, i es
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert, a excepció de les declarades pluriennals.
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5.8 En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre
coneixement.
5.9 En cas que, l’ajut s’hagi concedit en referència a un percentatge del cost total, la
determinació de l’ajut a pagar s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre
el cost, que en cap cas pot ser superior a l’aprovat.
5.10 L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de
l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si
escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui.
5.11 Els ajuts són compatibles amb altre finançament provinent d’altres administracions
públiques.
5.12 Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden
executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta possibilitat
queda condicionada a l’acreditació que l’executor és un ens instrumental de l’ens
destinatari o que integra el seu sector públic.
5.13 L’ens destinatari pot delegar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens destinataris d’acord amb la normativa
reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació de la
referida delegació, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.
5.14 Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar, com
s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació
de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens
executor.
c. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens gestor.
5.15 Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la
majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
5.16 Sense perjudici de la possibilitat d’encarregar l’execució d’actuacions a altres ens,
la justificació de les despeses correspon, en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
6.

Pagament
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de
l’actuació.
El pagament es realitzarà en dos terminis:
 Un primer pagament per un import màxim del 50% de l’ajut atorgat. Aquest
s’efectuarà un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que es
recull en el pacte 5.1 de la present minuta de conveni per al primer termini.
 El 50% restant s’efectuarà un cop presentada la documentació justificativa final,
d’acord amb el termini i la forma de justificació establerta al pacte cinquè de la
present minuta de conveni.
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7.

Comissió de seguiment
7.1 Es constituirà una Comissió tècnica de seguiment, amb l’objectiu de poder efectuar
el seguiment de l’acompliment i execució de les obligacions de cadascuna de les
parts.
7.2 Aquesta Comissió es constituirà en un termini màxim d’un mes a partir de l’entrada
en vigor del present conveni; la qual estarà integrada per, com a mínim, un
representant de cadascuna de les entitats signatàries.
7.3 La Comissió es reunirà com a mínim un cop durant la vigència del present conveni,
i sempre que es cregui convenient a sol·licitud de qualsevol de les parts.
7.4 Les principals funcions que ha d’efectuar la Comissió tècnica de seguiment són les
següents:
-

Vetllar per l’acompliment i l’execució de les obligacions.
Avaluar les diferents actuacions dutes a terme en el marc del conveni.
Proposar, impulsar i fer el seguiment d’accions de millora dels serveis de
mediació.
Detecció de necessitats dels serveis de mediació.

7.5 Representant/s de la Diputació de Barcelona: Berta Viver Ballbé, referent del
programa de suport als serveis de mediació ciutadana del Servei de Convivència,
Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona.
7.6 Representant/s de la/es entitat/s concertant/s: <consignar nom i cognoms i dades
específiques del departament o servei de l’entitat a la que pertany>
8.

Audiència i tancament
8.1 Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació
provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà
de la publicació per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de presentar la
justificació pendent.
8.2 Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels imports no justificats.
8.3 Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de
sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si
escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a
favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.

9.

Modificacions
9.1 Les modificacions tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud raonada i
degudament motivada per part del president/a de l’ens destinatari presentada a la
Diputació, com a molt tard, un mes abans de la finalització del període de vigència.
9.2 Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del
conveni, formant part integrant del mateix.

10. Incompliment
10.1 L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot
donar lloc a la seva resolució.
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10.2 En aquest cas, la part que es consideri lesionada podrà notificar a la part
incomplidora un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb
les obligacions o compromisos que es considerin incomplerts.
10.3 Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la
part que el va interposar notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de
resolució i s’entendrà resolt el conveni.
10.4 Si el conveni s’extingeix per incompliment de les obligacions i compromisos
assumits per cada part, la part que es consideri lesionada pot demanar una
indemnització a l’altra part per danys i perjudicis.
11. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, derivada de l’incompliment del present conveni d’acord a la clàusula
anterior número 10.
Per avinença de les parts signatàries.
Per la impossibilitat manifesta, legal, de dur a terme el compliment de les seves
previsions per part de la Diputació de Barcelona.
Per l’existència de circumstàncies sobrevingudes degudament motivades que
alterin l’interès específic de qualsevol de les dues parts.
Per qualsevol altra causa establerta en la legislació vigent.

12. Marc normatiu
12.1 Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, constitueixen la llei del present
conveni.
12.2 Juntament amb la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
c) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.
e) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
f) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
g) La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
h) La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
i) La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
j) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
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k) La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
l) El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
m) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
n) La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya.
o) D’acord amb la disposició derogatòria única i disposició final sèptima de
l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, resten vigents els articles relatius al
registre d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de
l’Administració i arxiu únic electrònic de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú i de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics.
p) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
q) El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació.
r) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al
present exercici de la Diputació de Barcelona.
s) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
13. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
14. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora,
seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del
present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
15. 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.
16- Protecció de dades
16.1 Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa
vigent sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8
16.9

personal (en endavant, LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de
l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de
“responsables dels fitxers” de les dades personals a tractar en el decurs de les
actuacions.
L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del
tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de
dades que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions
pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per a la realització
d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte del recurs.
Tanmateix, la Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte
formalitzat amb el subcontractista respectant les obligacions fixades a l’art. 12 de la
LOPD.
La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del
subcontractista i els tractaments subcontractats.
En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o
privades) i la Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició
d’encarregat del tractament i que disposa de l’ autorització dels diferents
responsables dels fitxers, en els termes previstos a l’art. 12 de la LOPD per al
subencàrrec a la Diputació.
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions
següents:
• Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran
utilitzades per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs
sol·licitat i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció
dels serveis oferts.
• La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les
dades, dels sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de
caràcter personal, i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a totes
les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les
dades, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD.
• Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en
execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre
l’empresa o empreses subcontractades.
• No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no
proporcionin un nivell de protecció equiparable a la LOPD, sense disposar
prèviament de la corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades.
Respecte dels recursos econòmics atorgats, els ens destinataris facilitaran les
dades necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en
aquest règim de concertació i en els formularis corresponents fent cessió de les
mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució de
l’ajut.
Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents
originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa.
En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat
de les dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al
fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici
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dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre
general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008,
Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre general de la Diputació de
Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/).
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat,
en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer. ESTABLIR que el suport s’ha d’entendre acceptat pels ens destinataris per la
signatura del respectiu conveni i comportarà la conformitat amb tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució.
Quart. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual de CINC-CENTS NORANTAVUIT MIL CINC-CENTS EUROS (598.500,00€), amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries detallades a continuació:
Exercici
2017
2018

Import
299.250,00€
299.250,00€

Orgànic
60303
60303

Programa
23110
23110

Econòmic
46282
462xx

La despesa imputable a l’anualitat 2018 resta condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient.
Cinquè. DECLARAR la plurianualitat de la despesa derivada de la present resolució.
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Setè. NOTIFICAR aquests acords als ens locals interessats.”
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la diputada senyora Sevilla
(Entesa), qui diu: A banda d’estar contenta per ser de Santa Coloma i tenir aquesta
mesura, valorem des d’Entesa que, per la importància pròpiament dels serveis de
mediació seria interessant poder estendre aquesta cobertura a molts altres municipis
de la demarcació i, en tot cas, fer que passessin de ser uns suports puntuals a
programes específics o, fins i tot, incorporats al Catàleg de serveis de la Diputació.
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda de rectificació de l’error material del conveni marc de col·laboració
entre l’Escola de la Dona, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
i diverses escoles, per portar a terme diferents actuacions conjuntes per a la
promoció de la moda catalana.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
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“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va acordar, el dia 9 de febrer de
2017, convalidar el conveni marc de col·laboració, de data 15.12.16, entre l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, el Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya i diverses escoles, per portar a terme diferents
actuacions conjuntes per a la promoció de la moda catalana (reg. acords 35/17).
2. El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha detectat un error material
en el pacte vuitè d’aquest conveni i proposa rectificar-lo. L’error consisteix en el
següent:
On diu:
“Vuitè.- El present conveni s’extingirà per la finalització del termini de vigència
establert al pacte quart, per acord exprés de les parts manifestat per escrit amb
anterioritat a l’esmentada data, així com per denúncia expressa del mateix per
qualsevol de les parts, basada en l’incompliment d’alguna de les altres parts.”
Ha de dir:
“Vuitè.- El present conveni s’extingirà per la finalització del termini de vigència
establert al pacte cinquè, per acord exprés de les parts manifestat per escrit amb
anterioritat a l’esmentada data, així com per denúncia expressa del mateix per
qualsevol de les parts, basada en l’incompliment d’alguna de les altres parts.”
Fonamentació jurídica
1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix al seu art. 109.2 que les administracions
públiques podran rectificar, en qualsevol moment, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
2. Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar en la Junta de
Govern l’exercici de la competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols
generals, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16,
de data 14 d’abril de 2016 (publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016)
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti el següent
ACORD
Únic.- APROVAR l’addenda de rectificació de l’error material del conveni marc de
col·laboració entre l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, el
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Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i diverses escoles, per portar a
terme diferents actuacions conjuntes per a la promoció de la moda catalana, el text
literal de la qual és el següent:
“ADDENDA DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ FORMALITZAT ENTRE EL CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I
MODA DE CATALUNYA I LES ESCOLES: IDEP BARCELONA ESCOLA SUPERIOR
D'IMATGE I DISSENY, FELICIDAD DUCE, L’ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY DE
MODA DE LCI BARCELONA, ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY ESDi, INSTITUT
CATALÀ DE LA MODA, LLOTJA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I ART, IED
BARCELONA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY, L’ESCOLA DE LA DONA, BAU
CENTRE UNIVERSITARI DE DISSENY DE BARCELONA, i ILLA ESCOLA D’ART I
DISSENY PER A PORTAR A TERME DIFERENTS ACTUACIONS CONJUNTES PER A
LA PROMOCIÓ DE LA MODA CATALANA.
INTERVENEN
La senyora Montserrat Vilalta i Cambra, directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de Catalunya (en endavant CCAM)), en nom i representació d’aquest Consorci, d’acord amb
les funcions que li atribueixen l’article 17.2 d) i k) dels Estatuts del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya, aprovats pel Acord Govern 143/2009, de 15 de setembre.
L’Il·lm. Sr. Antoni Garcia Acero, diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a
les Persones de la Diputació de Barcelona actuant en nom i representació de la corporació,
la qual és titular, de l’Escola de la Dona i assistit per la Sra. Laura Esquerda Fontanills,
secretaria delegada, segons consta en el Decret de la presidència núm. 7731/16, de data 28
de juliol de 2016, (BOPB de 3 d’agost de 2016).
El senyor Ferran Amago, amb DNI 46334083P, adjunt a la Direcció de l’Escola Superior de
Disseny ESDi, amb CIF G-59036202.
La senyora Sílvia Viudas Bernabeu, amb DNI 36987058E, directora general de Felicidad
Duce, l’Escola Superior de Disseny de Moda de LCI Barcelona, amb CIF B-08452740.
El senyor Oscar Heredero Esteban, amb DNI 40980681-V, director de IDEP Barcelona,
Escola Superior d'Imatge i Disseny, amb CIF B-08691263,
La senyora Esther Soldevila Tenas, amb DNI 37711322Q, directora de l’ICM Institut Català
de la Moda, amb CIF B-61566055.
La senyora Julia Anthony Weems, amb DNI X6003052Y, directora de l’Escola de Moda de
l’Escola IED Barcelona, Escola Superior de Disseny, amb CIF B-80813959,
El senyor Magí Franquesa Albareda, amb DNI 38495032R, director de la Llotja Escola
Superior de Disseny i D’Art, amb CIF Q-5855860B.
La senyora Elisabeth Plantada i Miguel, amb DNI 35038216Q, directora de BAU Centre
Universitari de Disseny de Barcelona, amb CIF B-61533790
El senyor Joan Berlanga Sarraseca, regidor d'Educació, actuant en nom i representació de
l’Ajuntament de Sabadell, amb CIF P-0818600-I i domicili a la Pl. de Sant Roc, 1 de
Sabadell, el qual és titular de Illa Escola d’Art i Disseny.
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MANIFESTEN
Primer.- Que en data de 15 de desembre de 2016 s’ha formalitzat un conveni entre el
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i les escoles de moda que figuren a
l’encapçalament per portar a terme diferents actuacions conjuntes per a la promoció de la
moda catalana.
Segon.- Que s’ha observat un error material al redactat del pacte vuitè del conveni.
PACTES
Pacte únic.- S’acorda procedir a la rectificació de l’error material observat al pacte vuitè del
conveni en els següents termes:
En el pacte vuitè de la pàgina 3 del Conveni, on diu:
“Vuitè.- El present conveni s’extingirà per la finalització del termini de vigència establert al
pacte quart, per acord exprés de les parts manifestat per escrit amb anterioritat a
l’esmentada data, així com per denúncia expressa del mateix per qualsevol de les parts,
basada en l’incompliment d’alguna de les altres parts.”
Ha de dir:
“Vuitè.- El present conveni s’extingirà per la finalització del termini de vigència establert al
pacte cinquè, per acord exprés de les parts manifestat per escrit amb anterioritat a
l’esmentada data, així com per denúncia expressa del mateix per qualsevol de les parts,
basada en l’incompliment d’alguna de les altres parts.”
I perquè consti als efectes oportuns, les parts signen aquest document en deu exemplars en
el lloc i data indicats al començament”.

PRECS I PREGUNTES
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran CUPPoble Actiu), qui diu: Vostè i tot el seu Govern fan moltes vistes al territori i, si que és
cert que, quan vostè va a fer algun acte institucional en alguna comarca, els diputats
d’aquella comarca reben la invitació pertinent i nosaltres, més enllà del funcionament,
més o menys regulat, de l’agenda del Govern a nivell telemàtic, ens preguntem si fóra
possible que, de la mateixa manera que ho rebem quan vostè fa una vista a una
comarca determinada, quan hi ha una visita institucional d’algun dels diputats es
pogués notificar als diputats i les diputades d’aquell partit judicial a ser possible.
La senyora presidenta diu. Doncs mirarem d’informar puntualment de totes les
activitats.
El diputat senyor Duran afegeix: Principalment perquè, sovint, ens assabentem de la
presència de diputats i diputades a posteriori, quan l’acte ja s’ha fet.
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La senyora presidenta diu: Doncs ho treballarem amb Comunicació i ho farem
efectiu. Moltes gràcies. Si no hi ha més preguntes, s’aixeca la sessió i ens veiem al
Plenari.
Abans, però, i perquè consti en acta, voldríem, com a Junta de Govern, fer un
agraïment a l’assistència que ens ha prestat, com a interventora general en aquesta
Junta de Govern, la senyora Teresa Raurich, a qui acomiadem i desitgem molt bona
jubilació i bon període, en aquesta nova etapa de la vida, però ens agradaria que
constés en acta l’agraïment de tots els membres de la Junta de Govern.
La interventora general, senyora Raurich diu: Moltes gràcies.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 35 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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