
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 11 DE MAIG DE 2017 

 
A la ciutat de Barcelona, l’11 de maig 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), del 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), i amb els 
diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume 
Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel 
Forns i Fusté (CiU) i Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina 
(CiU), senyors Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-
AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i 
els diputats amb veu però sense vot següents: senyors Joaquim Forn i Chiariello (CiU), 
Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps, l’interventor general, senyor Josep 
Abella Albiñana i la tresorera, senyora Marta Gómez Acín. 
 
Excusen la seva absència la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlón i Gil (PSC-
CP), els diputats senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-
AM), Joan Carles García i Cañizares (CiU), Manuel Reyes López (PP), i les diputades 
senyores Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i Núria Marín i Martínez (PSC-CP). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 d’abril de 2017. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la designació de 

representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència d’Ecologia 
Urbana de Barcelona. 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

Sentència, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment 
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abreujat núm. 172/16, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 3 de març de 2016, que va 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel presumpte 
perjudici econòmic que la realització d’unes obres d’asfaltat, que es van executar 
el dia 23 d’abril de 2015, va ocasionar al seu negoci de flors. 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3357/2017, de data 18 d’abril, 

pel qual s’acorda exercir accions judicials contra el senyor XX a fi de recuperar 
les quanties impagades del local que tenia arrendat a la corporació, situat al 
carrer Nou de la Rambla núm. 7 de Barcelona. 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
5. 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 a favor de persones 
jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i 
esdeveniments commemoratius. 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la contractació i el 
finançament conjunt de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels 
incendis forestals per a l’any 2017. 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic Costa 
Barcelona Week Natura. 

 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa 

OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, per incompliments detectats 
(durant el mes de maig de 2016) en el contracte de 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, referent 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 desestimant les 
al·legacions presentades. 

  
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, APPS&IOT for 
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citizens 2017- APPS i internet de les coses al servei de la ciutadania, per a 
l’exercici 2017. 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
10. CALAF.- 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 Calaf, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació_Castell”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
11. SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 57.000 € (cinquanta-set mil euros), a 
l’Ajuntament de Subirats, per a finançar l’actuació local “Camí de Can Batista i 
camí del Maset”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
12. SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 52.000 € (cinquanta-dos mil euros), a 
l’Ajuntament de Subirats, per a finançar l’actuació local “Segon habitatge social a 
l'Ordal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
Programa de Crèdit Local 
 
13. IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 139.304,84 € (cent trenta-nou mil tres-
cents quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims), a l'Ajuntament d’Igualada, a 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2017. 

 
14. PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 49.274,63 € (quaranta-nou 
mil dos-cents setanta-quatre euros amb seixanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de 
Parets del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
a finançar les inversions del pressupost 2017. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar diversos 

béns informàtics i mobles com a efectes no utilitzables, cedir-los gratuïtament als 
Ajuntaments de Puig-reig, Sant Antoni de Vilamajor i Tona, i donar-los de baixa 
de l’inventari de béns i drets de la Diputació de Barcelona.   

 
Intervenció General 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, establir el preu públic per al 

curs de Postgrau de l’Institut del Teatre denominat “Actors i guionistes per a 
l’audiovisual”. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

formalització de preacord 17/X/240548, amb l’Ajuntament de Manlleu, per a 
l’activitat referent a la “Posada en funcionament del Teatre Centre” i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic per import de 600.000€, en el marc 
de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

formalització de preacord 17/X/241174, amb l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’activitat referent a la “Reconstrucció del Volum Masó” i, en conseqüència, 
atorgar un recurs econòmic, per import de 250.000€, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 

empresa Canut Xatart Immobiliaria SL, en resolució de l’expedient núm. 
2017/301. 

 
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de poda i tala d’arbres a 

la carretera BV-4401, al terme municipal de Gaià, a favor del senyor XXX, en 
resolució de l’expedient núm. 2017/725. 

 
21. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de poda i tala d’arbres a 

la carretera B-151, al terme municipal de Castellbisbal, a favor del senyor XXX, 
en resolució de l’expedient núm. 2017/1377. 

 
22. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de conservació i 

reparació de tancaments, construcció de dipòsit i construcció i reforma de vivers 
provisionals i fàcilment desmuntables d’1 metre cúbic d’aigua, a la carretera BV-
4406, al terme municipal de Sant Maria de Merlès, a favor de l’Associació de 
Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), en resolució de 
l’expedient núm. 2017/2322. 

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

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm. 
2017/2661. 

 
24. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la 

carretera BV-5224, al terme municipal de Sant Pere de Torelló, a favor de la 
empresa Manufactures Freixa SL, en resolució de l’expedient núm. 2017/3223. 
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25. Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol publicitari, a la carretera BV-1435, al terme municipal de 
Santa Eulàlia de Ronçana a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient 
núm. 2017/1941. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència aprovar 

l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a 
la instal·lació de calderes i xarxes de calor municipals alimentades amb estella 
forestal o llenya, per import de 785.907,54 € (set-cents vuitanta-cinc mil nou-
cents set euros amb cinquanta-quatre cèntims).  

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment les revocacions parcials dels saldos sobrants de les subvencions 
atorgades a les entitats sense ànim de lucre Federació Associacions Culturals i 
Educatives de Persones Adultes, Unión Cultural Latinoamericana i Llar del 
Pensionista de Lillet, per estar justificades per menor import, concedides en el 
marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de 
lucre. 

 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment la revocació parcial, per un import de 225,34 € (dos-cents vint-i-cinc 
euros amb trenta-quatre cèntims), de la subvenció atorgada a l’entitat sense 
ànim de lucre Centre d’Acolliment per a Estrangers, concedida en el marc de la 
convocatòria 5623/2014, de subvencions a entitats sense ànim de lucre.  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 27 d’abril de 2017.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 27 d’abril de 2017, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i, 
no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la designació 
de representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència 
d’Ecologia Urbana de Barcelona.- 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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“FETS 
 

Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2015, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, en la mateixa sessió va 
resultar escollida per majoria absoluta com a Presidenta de la Diputació de 
Barcelona l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.  
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què es sol·licitada expressament la 
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat son 
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.  
 
Efectuats els nomenaments inicials, es considera oportú fer un canvi en la designació 
dels representants del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon al Ple d’aquesta 
Corporació, llevat que s’hagi delegat la competència en un altre òrgan, d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015 (ref. 
AP 129/15) va adoptar un acord que en el punt primer, apartat 4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre 
referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se 
el nomenament en qualsevol moment. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f) de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2016, aprovada pel Decret 
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de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 
data 22 d’abril de 2016. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- MODIFICAR la designació de representants de la Diputació de Barcelona, 
en el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, en la forma següent: 
 

1) Deixar sense efecte el nomenament del Sr. David Escudé Rodríguez, com a 
vocal titular representant de la Diputació de Barcelona, en l’Assemblea 
General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, efectuat per 
la Junta de Govern en la sessió de 29.10.2015 (AJG 549/15), i nomenar el Sr. 
Oscar Julio Garcia Cubiñá per a substituir-lo en la representació que ostentava 
fins ara. 

 
2) Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Santiago Valls Molina, com a 

vocal suplent del Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges, en l’Assemblea General del 
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, efectuat per la Junta de 
Govern en la sessió de 12.11.2015 (JG 577/15), i nomenar la Sra. Pia Bosch 
Codola per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara. 

 
SEGON.- MANTENIR vigents la resta de nomenaments efectuats i, en conseqüència, 
fixar la representació de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència d’Ecologia 
Urbana de Barcelona, que, d’acord amb les modificacions proposades i els acords 
previs adoptats, restarà de la següent manera: 
 

1.-  Els vuit representants de la Diputació de Barcelona (8 titulars i 8 suplents) en 
el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona com a vocals en 
l’Assemblea General, els quals poden tenir o no la condició de 
Diputats/Diputades, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, són els següents: 

  
1. Titular: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio 
S.1 Suplent: Sr. Josep González Cambray 
 
2. Titular: Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras 
S.2. Suplent: Sra. Imma Pruna González   
 
3. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau 
S.3. Suplent: Sr. Ramon Riera Bruch 
 
4. Titular: Sr. Ramon Minoves Pujols 
S.4. Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma   
 
5. Titular: Sr. Domènec Cucurull Descarrega   
S.5. Suplent:  Sr. Carlos González López  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

8 
 

6. Titular: Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges  
S.6. Suplent: Sra. Pia Bosch Codola 
 
7. Titular: Sr. Oscar Julio Garcia Cubiñá 
S.7. Suplent: Sr. Juan M. Parralejo Aragoneses 
 
8. Titular: Sr. Josep Puigdengolas Torres 
S.8. Suplent: Sr. Benet Lluís Moreno Campon 

 
2.- Proposar a l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de 

Barcelona la designació, d’entre els vuit representants titulars designats per 
formar part de l’Assemblea General, dels dos vocals que en representació de la 
Diputació de Barcelona han d’integrar-se en el Consell de Govern, d’acord amb 
els arts. 9f) i 10 dels Estatuts del Consorci. Les persones designades són:  
 

1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio 
2. Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras 

 
3.- Proposar a l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio per a ocupar una de les tres 

Vicepresidències previstes als Estatuts del Consorci, d’acord amb els arts. 8 i 
10, tot resultant que per aquest nou període al representant de la Diputació de 
Barcelona li correspondrà ocupar la Presidència del Consorci i dels seus 
òrgans de govern fins el 2017. Presidència que és rotatòria i amb una vigència 
de dos anys a partir del seu nomenament el 10.11.2015. 

 
4.-  Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius titulars 

i en la representació que ostentin. 
 

TERCER.- ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les 
que es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 
 
QUART.- NOTIFICAR els acords precedents a l’ens i a les persones afectades pels 
nomenaments, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment 
abreujat núm. 172/16, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 3 de març de 2016, que va 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel presumpte 
perjudici econòmic que la realització d’unes obres d’asfaltat, que es van 
executar el dia 23 d’abril de 2015, va ocasionar al seu negoci de flors.- 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. 12 de Barcelona ha dictat Sentència en el 
procediment abreujat núm. 172/16, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 3 de març de 2016, que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel presumpte 
perjudici econòmic que la realització d’unes obres d’asfaltat, que es van executar el dia 
23 d’abril de 2015, va ocasionar al seu negoci de flors. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no 
queda acreditat que s’hagi produït cap dany imputable a l’Administració, per tant no 
procedeix declarar la obligació d’indemnitzar, ja que no concorren els supòsits legals 
exigits per determinar la responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona. 
  
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm.172/16, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per la senyora XXX contra la resolució de 3 de 
març de 2016, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pel presumpte perjudici econòmic que la realització d’unes obres d’asfaltat, que es van 
executar el dia 23 d’abril de 2015, va ocasionar al seu negoci de flors. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona.” 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3357/2017, de data 18 d’abril, 
pel qual s’acorda exercir accions judicials contra el senyor XXX a fi de recuperar 
les quanties impagades del local que tenia arrendat a la corporació, situat al 
carrer Nou de la Rambla núm. 7 de Barcelona.- 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: 
 
“La Diputació de Barcelona és propietària, en virtut d’escriptura de compravenda 
atorgada amb núm. de protocol nou cents cinquanta, el 19 de març de 2014 davant el 
Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Xavier Roca Ferrer, d’una finca situada en el 
Carrer Nou de la Rambla núm. 7 de Barcelona.  
 
L’esmentada finca va ser adquirida a fi d’ampliar i rehabilitar el Palau Güell, edifici 
d’interès cultural que es troba just al costat (Carrer Nou de la Rambla 3-5). En els 
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baixos de dita finca es troba un local de negoci arrendat en favor del Sr. XXX, el qual 
explota una activitat comercial destinada a comerç i alimentació. 
 
Durant el mes de febrer de 2016, la Diputació de Barcelona es va posar en contacte 
amb l'arrendatari a fi de donar per finalitzat el contracte de lloguer, oposant-s'hi aquest 
a les pretensions de la corporació. Per aquest motiu es va decidir interposar, el 27 de 
juny de 2016, una demanda de desnonament per expiració de termini, presentada 
davant el Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Barcelona. 
 
L'esmentat procediment amb número de referència 475/2016-H, va finalitzar amb la 
Sentència 212/2016 de 7 de novembre, mitjançant la qual es determina, en la part 
dispositiva, l'estimació íntegra de la demanda promoguda per la Diputació de 
Barcelona així com la declaració de la resolució del contracte d'arrendament subscrit 
entre les parts tot condemnant el demandat a entregat la possessió a l'actora, deixant 
el local lliure, vacu i expedit a disposició de la propietat. 
 
Posteriorment, el 30 de novembre de 2016, es va procedir a l'entrega de les claus del 
local per part del representant legal del senyor XXX, mitjançant compareixença en les 
dependències del Servei d'Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona. 
 
A conseqüència d'això el 7 de març de 2017, es va presentar escrit davant el jutjat fent 
constar els anteriors fets, posant així mateix en coneixement de l'autoritat judicial 
l'existència de quantitats no abonades en concepte de lloguer, motiu pel qual aquesta 
corporació ha d'interposar un procediment monitori, doncs és evident l'obligació que 
resultava del contracte en quant al pagament de les rendes i que es tracta d'un deute 
líquid, vençut i exigible. 
 
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 assenyalant que escau exercir les accions 
judicials necessàries per recuperar les quanties impagades, mitjançant la interposició 
de la demanda corresponent davant la jurisdicció civil, per la qual cosa, procedeix 
designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la Diputació de 
Barcelona en el procediment civil. 
 
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.- EXERCIR accions judicials contra el senyor XXX a fi de recuperar les 
quanties impagades del local que tenia arrendat a la corporació, situat al carrer Nou de 
la Rambla núm. 7 de Barcelona. 
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Segon.- DESIGNAR el lletrat Sergi Dueñas Sanchez, adscrit a la Direcció de Serveis 
Jurídics i 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 es faci càrrec de la representació i defensa de la Diputació de Barcelona en 
el procediment de referència i en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
5.- 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 a favor de persones 
jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i 
esdeveniments commemoratius.- 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: 
 
“De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les 
subvencions, concretament 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 els 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). 
 
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al Butlletí Oficial 
de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l’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. 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Presidència, es proposa 
fomentar projectes o activitats d’interès públic o social adreçades a fomentar i reforçar 
el teixit social, a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i 
assistència de les activitats dels governs locals de les comarques de Barcelona. 
 
Vist que l’article 12.1 en concordança amb l’article 13 de l’Ordenança estableix que per 
totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva 
s’hauran d’aprovar les corresponents Bases reguladores, conjuntament o prèvia a la 
convocatòria. 
 
Les presents Bases reguladores s’ajusten a allò previst a l’article 17.3 de la LGS, així 
com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
Per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança, i 124.2 del 
ROAS, procedeix publicar el contingut d’aquestes Bases reguladores en el Butlletí 
Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, i s’ha d’inserir una 
referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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La competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment està establerta als 
articles 91, 92, 239 i 240 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com l’article 36.1 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
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, i a la Seu electrònica de la 
Corporació. 
 
L’article 23.2.a) de la LGS estableix 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.  
 
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 b), 
sobre l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions amb concurrència, 
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al 
BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (número 201720175120009023) que incorpora les 
bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 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, per a l’exercici 2017, el text íntegre de la qual és el 
següent: 

 
“CONVOCATÒRIA 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 
 
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. 
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L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
 
2. Objecte 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència que impulsa el Gabinet de la Presidència, 
destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
 
• Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, 

simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la 
demarcació de Barcelona. 

• Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a 
la demarcació de Barcelona.  

• Esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars múltiples de 5 a partir dels 
10 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona. 

• Esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars de 25 anys, 50 anys, 75 
anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb 
repercussió local a la demarcació de Barcelona. Tindran especial rellevància els 
esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració per a l’any 2017, 
aprovades per part de la Generalitat de Catalunya mitjançant acord del Govern del dia 3 
de gener de 2017. 

 
Aquelles activitats que siguin objecte de subvenció per part d’altres àrees de la Diputació de 
Barcelona, quedaran excloses d’aquesta convocatòria. 
 
El fet de participar en un congrés, simposis, cimera internacional no serà objecte de 
subvenció. Únicament serà objecte de subvenció quan l’entitat sigui l’organitzadora de 
l’actuació a subvencionar. 
 
S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a 
activitat ordinària. 
 
3. Finalitat de les subvencions 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics, aquestes subvencions hauran de 
fomentar projectes/activitats d’interès públic o social adreçades a potenciar la cohesió i  la 
convivència de la societat civil, i al suport i assistència de les activitats dels municipis  de la 
demarcació de Barcelona. 
 
No es subvencionaran aquelles activitats, esdeveniments que cada any siguin objecte de 
celebració. 
 
4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats dins el període comprès entre l’1 de gener de 
2017 fins al 31 de desembre de 2017. 
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5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques sense ànim 
de lucre que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament. 
 
Els beneficiaris/àries no hauran d’estar afectats 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) 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de justificar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació degudament autenticada dels documents que acrediten la 
personalitat jurídica de l’entitat sol·licitant. 
 
6. Documentació a aportar 
 
S’haurà de presentar el formulari de sol·licitud i, juntament amb aquest, caldrà adjuntar la 
documentació següent:  
 

1) Document de l’ajuntament, on se celebra l’esdeveniment, declarant l’interès de la 
celebració del mateix pel municipi. S’acreditarà mitjançant declaració d’aquesta 
circumstància per part de l’alcalde/essa signada per l’alcalde/essa o regidor/a en qui 
delegui. En cas de delegació, caldrà aportar còpia de la mateixa. 
Si l’esdeveniment té lloc a la ciutat de Barcelona, s’acreditarà mitjançant la declaració 
signada pel regidor del districte o el regidor de l’àrea temàtica relacionada amb 
l’esdeveniment o actuació.  

2) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
3) Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
4) ANNEX 1: memòria del projecte/ activitat a realitzar pel que es demana la subvenció i 

relació dels criteris valorables de la convocatòria d’acord amb el model normalitzat. 
La manca de presentació d’aquesta memòria dins del termini de presentació de 
sol·licituds establert a la base 7, suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria. 

5) ANNEX 2: pressupost d’ingressos i despeses previstes per al projecte pel que es 
demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. El pressupost d’ingressos no 
ha d’incloure la subvenció sol·licitada a la Diputació. 

6) ANNEX 3: declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir 
la condició de beneficiari/ària d’acord amb l’article 13 de la LGS, declaració de les 
subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de 
comunicar les que s’obtinguin en el futur, i declaració de compromís de compliment 
de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció d’acord amb el model 
normalitzat. 

7) ANNEX 4: declaració responsable conforme l’activitat objecte de subvenció no implica 
contacte habitual amb menors o 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 (només en el 
cas de subvencions que financen activitats que poden implicar el contacte habitual 
amb menors d’edat) d’acord amb el model normalitzat. 

8) ANNEX 5: en cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, declaració 
de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
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, d’acord amb 
el model normalitzat. 

9) ANNEX 6: declaració responsable sobre la documentació relativa a la personalitat 
jurídica de l’entitat: el peticionari declara, sota la seva responsabilitat, que disposa de 
tota la documentació en vigor relativa a la personalitat jurídica de l’entitat a la qual 
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representa (escriptura de constitució, estatuts, composició de la junta directiva i, en 
cas d’associacions o fundacions, inscripció al corresponent Registre Oficial) i que en 
cas que sigui requerida, aportarà els documents originals o còpies degudament 
compulsades.  
Si aquesta documentació ha estat lliurada amb anterioritat a la Diputació de 
Barcelona, caldrà fer-ho constar a la sol·licitud, amb indicació de la data de 
presentació i del centre gestor que la va rebre. 

 
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
S’estableix un termini de presentació de la sol·licitud de la subvenció, que començarà a 
l’endemà de la data de publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i 
finalitzarà el 7 de juny de 2017. 
 
Les bases es podran consultar a la pàgina web de la Diputació:  
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 6 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. També es 
podran presentar en qualsevol dels  altres llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Les sol·licituds (així com tots els documents exigits a la base 6) podran presentar-se 
mitjançant la complimentació del model normalitzat, disponible al web de la Diputació de 
Barcelona http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
Només es subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant per convocatòria. En cas de 
presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada amb 
posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
8. 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 hàbils a partir del dia següent a la 
notificació procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així, s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
No serà objecte de requeriment la manca de presentació de la memòria / projecte en els 
termes expressats a la base 6. 
 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Criteris d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris determinats a la present base. 
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Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris, aplicats d’acord amb la puntuació indicada fins a un màxim de 25 punts: 
 
a) Abast en el territori de l’activitat: Fins a 3 punts: 
  

• Abast supramunicipal.................................................................... 3 punts 
• Abast municipal............................................................................ 2 punts 
 

b) Grau de singularitat de l’activitat: Fins a 9 punts 
 
Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, 
jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional; activitats excepcionals / singulars 
relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona, i 
esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars múltiples de 5 a partir de 10 
anys i aquells de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars 
múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona. Tindran 
especial rellevància els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de 
commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.  
 

1. Promoció per activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de 
congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional; activitats 
excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la 
demarcació de Barcelona  ..................................................................................3 punts 

2.1- Promoció per esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars de 25 
anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 
25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona............2 punts 

2.2- Promoció per esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars múltiples 
de 5 a partir dels 10 anys tots ells amb repercussió local a la demarcació de 
Barcelona ............................................................................................................ 1 punt 

3. Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per 
part de la Generalitat de Catalunya a l’any 2017 ...............................................3 punts 

 
c) Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord amb les dades 

de població de l’any 2016 de l’Idescat, la puntuació serà la següent: (fins a 3 punts) 
 

Municipis fins a 50.000 habitants ........................................................ 3 punts 
Municipis a partir de 50.001 habitants ................................................ 2 punts 
 

d) Metodologia (fins a 10 punts) 
 
Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats previstos de l’acció 
proposada ........................................................................................................ fins a 3 punts 
Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació .......................................... fins a 2 punts 
Grau de participació dels actors implicats i dels beneficiaris, i grau de participació i 
integració d’altres entitats ................................................................................ fins a 3 punts 
Incorporació d’elements d’innovació o temàtiques poc difoses per al 
territori...................................................................................... ........................ fins a 2 punts 

 
Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim de 12 punts. 
 
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre els sol·licitants que hagin obtingut més de 12 punts, en relació als punts 
assignats. 
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L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte 
presentat, i en qualsevol cas mai podrà ser superior al sol·licitat. 
 
El crèdit previst serà de 350.000€, i va a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2017, dels quals 150.000€ estan condicionats 
a la modificació de crèdit corresponent (número de proposta 6731).  
 
12. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà en 
relació als punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la base 10. 
 
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a la 
puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions. 
 
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la 
totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació existent a l’aplicació 
pressupostària en el moment de la proposta de concessió, pel sumatori de punts. 
 
13. 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 el Gabinet de la Presidència.  
 
La proposta de concessió de les subvencions es formularà a través de l’òrgan instructor 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 integrat per les persones 
següents: 
 

• La presidenta de la Diputació de Barcelona o el diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i relacions amb la ciutat de Barcelona. 

• El director del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
• Un/a tècnic/a designat per a la coordinació de l’àrea corresponent en funció de la 

matèria o la naturalesa de la subvenció.  
 
Un/a tècnic/a de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General actuarà com a 
secretari/ària de l’òrgan. 
 
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. 
 
14. Termini de resolució i de notificació 
 
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.  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

18 
 

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst als articles 42 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.  
 
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. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta 
acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la recepció 
de l’indicat acord. 
 
16. 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. Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol circumstància, tant 

de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits per a la 
concessió de la subvenció. 

 
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.  
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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. 

 
7. 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: 

 
1. Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 € anuals. 
2. Si almenys el 40 % de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts 

públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 €. 
 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin, directa 
o indirectament, a la subvenció que s’atorgui 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.  

 
17. Despeses subvencionables 

 
Les despeses subvencionables han de reunir els següents requisits generals:  
 

a) Han de ser despeses necessàries per respondre a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada de caràcter no inventariable.  

 
b) Es podran subvencionar despeses del personal propi que es dediqui a la realització 

de l’activitat subvencionada fins a un màxim d’un 20 % de l’import de la subvenció, 
sempre que l’entitat acrediti fefaentment la vinculació de la despesa que imputa per 
aquest concepte, amb detall del personal, la imputació del temps dedicat i el cost que 
suposa.  

 
c) El seu cost no pot ser superior al valor mercat.  
 
d) Seran subvencionables les despeses de les activitat que s’executin dins l’any en curs  
 
e) Han d’estar efectivament pagades pel beneficiari/ària.  

 
A més d’aquests requisits comuns a qualsevol despesa, certes despeses han de complir 
uns requisits específics per ser admeses com a despeses subvencionables.  
 
- Despeses de superior quantia. Si la despesa concreta supera la quantia del contracte 

menor, el beneficiari/ària haurà d’haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents 
proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament. Aquesta informació haurà de 
constar en la documentació que s’acompanyi a la justificació de la subvenció.  
 
Despeses indirectes: 
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En relació amb les despeses indirectes, hem d’entendre per despeses o costos 
indirectes aquells que són compartits per l’activitat subvencionada i per la resta 
d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària.  
 
El/la beneficiari/ària de la subvenció haurà d’indicar els criteris de repartiment de les 
despeses indirectes imputades a la justificació de la subvenció. L’import d’aquestes 
despeses no podrà superar el percentatge del 5% respecte a l’import de les despeses 
directes que s’imputin a la subvenció. 
 
En tot cas, les despeses indirectes imputades a la subvenció hauran de ser 
proporcionals a l’activitat subvencionada, entenent per aquesta la part de l’activitat que 
està finançada per la subvenció de la Diputació.  
 

18. Subcontractació 
 
No s’admetrà la subcontractació. 
 
19. 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. 
 
20. Termini, forma i lloc de justificació 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a màxim el 15 d’abril de 2018. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar al web de la Diputació de Barcelona http:// 
www.diba.cat/presidencia-subvencions, i revestirà la forma de: 
 
- Per subvencions d’import superior a 20.000 €, la justificació es realitzarà mitjançant 

informe d’auditor, que contindrà: 
 

1) 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. 

 
2) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 

mínim de l’article 74.5 RLGS. 
 
3) Informe, emès per un/a auditor/a de comptes inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors 

de Comptes, i designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS. 
 
- Per subvencions d’import fins a 20.000 €, compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  
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Lloc de presentació: 
 
Les justificacions s’hauran de presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la 
Diputació de Barcelona, o bé en qualsevol dels altres llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
21. Deficiències en la justificació 
 
1.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 i 
disposaran d’un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per subsanar-les, a partir 
de l’endemà que sigui comunicat 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.Manca de justificació: 
 
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 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
24. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
La subvenció atorgada serà incompatible amb qualsevol altra concedida per la mateixa 
activitat per altres àrees de la Diputació de Barcelona. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
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25. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions, i a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
26. 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/imatge-corporativa. 
 
27. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 

definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a 
reintegrar l’excés.  

 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
28. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 

condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar, els administradors de les 

persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 

 
29. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
30. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'execució del pressupost general per al present exercici, 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
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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. 
 
31. 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, 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 la persona interessada 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 convoquen subvencions  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 per a l’exercici 2017, que impulsa el Gabinet de la 
Presidència i gestiona la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General. 
 
BDNS: 
Codi convocatòria 201720175120009023 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiaris les persones jurídiques sense ànim de lucre. 
 
Els requisits per la sol·licitud i la forma d’acreditar-los estan recollits a les bases 5 i 6. 
 
Segon. Objecte 
 
L’objecte de la subvenció és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:  
 

• Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, 
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la 
demarcació de Barcelona. 
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• Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a 
la demarcació de Barcelona.  

• Esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars múltiples de 5 a partir dels 
10 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona. 

• Esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars de 25 anys, 50 anys, 75 
anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb 
repercussió local a la demarcació de Barcelona. Tindran especial rellevància els 
esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per 
part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017. 

 
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 a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre els sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte 
presentat. 
 
El crèdit previst serà de 350.000€, i va a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2017, dels quals 150.000€ estan condicionats 
a la modificació de crèdit corresponent (número de proposta 6731).  

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat en les mateixes. 
 
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a la 
puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions. 
 
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la 
totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació existent a l’aplicació 
pressupostària en el moment de la proposta de concessió, pel sumatori de punts. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
S’estableix un termini de presentació de la sol·licitud de la subvenció, que començarà a 
l’endemà de la data de publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i 
finalitzarà el 7 de juny de 2017 inclòs. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins del període comprès entre l’1 de gener 
de 2017 fins al 31 de desembre de 2017. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com a màxim el 15 d’abril de 2018. 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social 
adreçades a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i assistència 
de les activitats dels municipis de la demarcació de Barcelona.” 
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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.- AUTORITZAR una despesa total de 350.000 € que es distribuirà de la manera 
següent: 
 

• Un import de 200.000 € (dos-cents mil euros) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2017. 

• Un import de 150.000 € (cent cinquanta mil euros) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2017 condicionat a 
l’aprovació de la corresponent modificació de crèdit (número de proposta 6731).  

 
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.” 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la contractació i el 
finançament conjunt de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels 
incendis forestals per a l’any 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1.  El Departament de la Presidència, a través de la Direcció General de Difusió, 

d’acord amb l’article 14 del Decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració 
del Departament de la Presidència, té les competències relatives a la coordinació 
de la publicitat institucional i la definició dels criteris per al desenvolupament de 
les campanyes de publicitat institucional de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i de les entitats que en depenen. 

 
2.  L’any 2005 els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya van signar amb la Diputació de Barcelona un conveni 
de col·laboració en matèria de prevenció dels incendis forestals amb la voluntat 
de regular els aspectes més tècnics de les campanyes, com ara els plans 
municipals, la xarxa viària i xarxa de punts d’aigua, els plans de vigilància o la 
planificació d’emergències, entre altres. 
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3.  L’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 26 d’agost de 2014 ja 
determinava que la Direcció General de Difusió del Departament de Presidència 
de la Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de publicitat 
institucional així com el responsable de la supervisió, el disseny i la contractació 
de les campanyes que vulguin realitzar els departaments de l’Administració de la 
Generalitat, i que segons aquest mateix acord del Govern la contractació i el 
finançament corresponent a la gestió i inserció de les campanyes en els mitjans 
de comunicació anirà a càrrec del departament, organisme o entitat que les 
promogui però aquelles campanyes que pel seu especial interès públic i/o 
caràcter transversal ho requereixin podran ser gestionades i contractades per la 
Direcció General de Difusió. 

 
4.  L’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Acord Marc de 

serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de 
comunicació, adjudicat pel Departament de la Presidència en data 2 d’octubre de 
2015 (expedient PR-2015-132), i emparats per aquest Acord marc elabora els 
expedients per a la inserció de la campanya anual als mitjans impresos, televisió, 
ràdio, exterior i on-line, que es reforça amb altres expedients de difusió d’altres 
campanyes de sensibilització, conscienciació ciutadana i d’informació, més 
concretament la campanya d’actituds cíviques als espais naturals. 

 
 Això permet aconseguir les millors condicions econòmiques en la contractació 

d’espais publicitaris així com un millor servei d’assessorament estratègic i de 
planificació en els diferents mitjans de comunicació per difondre òptimament les 
diferents campanyes de comunicació dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat, dels organismes i de les entitats que en depenen.  

 
5.  Atès l’especial interès públic de la problemàtica dels incendis forestals a 

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

 
6.  Els departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació així 

com la Diputació de Barcelona volen col·laborar econòmicament amb el 
Departament de la Presidència en aquesta actuació. 

 
7.  En aquest sentit es va signar en data 17 d’octubre de 2014 un conveni de 

col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els 
Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i 
finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis 
forestals per a l’any 2014. En data 13 d’abril de 2015 es va signar un segon 
conveni de col·laboració per a 2015 i en data 20 de juliol de 2016 es va signar un 
tercer conveni entre els mateixos signants i amb el mateix objecte per a l’any 
2016. 
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8.  La Comissió de Seguiment contemplada al pacte quart d’aquest conveni, en què 
la Diputació de Barcelona participa en la presa de decisions de la creativitat i 
l’estratègia de mitjans, un cop avaluada l’execució del conveni durant 2016, ha 
decidit la conveniència de donar-li continuïtat al 2017 en les condicions 
detallades en cada un dels pactes que segueixen. 

 
9.  La Generalitat de Catalunya esta duent a terme els corresponents procediments 

de licitació per a la inserció de la campanya en els diferents mitjans, el que 
suposa que ha de fer front a pagaments de manera immediata. Per tot això, es 
considera adient que la Diputació de Barcelona faci la seva aportació mitjançant 
dos pagaments, un a la signatura del present conveni i un segon prèvia 
presentació d’un informe acreditant el compliment dels objectius.  

 
10.  Existeix consignació a l’aplicació pressupostària G/11100/92050/45000 del 

vigent pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.5 del Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
2. La disposició addicional segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 

fiscals, administratives, financeres i del sector públic per a 2014, relativa al règim de 
contractacions conjuntes. 

 
3. L’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa, regula la forma i contingut dels convenis de col·laboració. 
Aquesta regulació està contemplada a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic (LRJSP). D’acord amb l’article 50.1 de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre s’ha elaborat la memòria justificativa que consta en 
l’expedient.  

 
4. Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016) segons el qual la competència per adoptar 
els acords del present Dictamen correspon a la Junta de Govern.  

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació conjunta i finançament de la campanya de comunicació sobre la 
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prevenció dels incendis forestals per a l’any 2017, d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació. 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT ELS DEPARTAMENTS DE LA PRESIDÈNCIA, D’INTERIOR 
I D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA I FINANÇAMENT DE LA 
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ SOBRE LA PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS 
PER A L’ANY 2017.  

 
Barcelona,  

 
HI INTERVENEN 
 
D’una banda, el senyor Joaquim Nin Borreda, secretari general de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, amb NIF S0811001G, en ús de les facultats previstes al punt 1.6 
de la Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament de la Presidència a favor de les persones titulars de la Secretaria 
General, de la Direcció de Serveis del Departament i de les delegacions territorials del 
Govern (DOGC núm. 6303, de 29.1.2013). 
 
D’altra banda, l’Hble. Sr. Jordi Jané i Guasch, conseller del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
  
D’altra banda l’Hble. Sra. Meritxell Serret i Aleu, consellera del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, en ús de les facultats que li 
atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
I d’altra banda, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, Diputat delegat de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, amb CIF P0800000B, en nom i 
representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 4.1.4d) de la Refosa 
1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de Presidència núm. 
3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), i assistit per 
la secretària delegada, senyora Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de la Secretaria, publicat en el BOPB de 3 d’agost de 2016. 
 
Es reconeixen plenament i mútua capacitat legal per obligar-se, i en especial per aquest 
acte en el qual  
 

MANIFESTEN 
 
1. Que el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General de Difusió, d’acord 
amb l’article 14 del Decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de 
la Presidència, té les competències relatives a la coordinació de la publicitat institucional i la 
definició dels criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de 
l’Administració de la Generalitat i de les entitats que en depenen. 
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2. Que l’any 2005 els Departaments d’Interior i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya van signar amb la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració en 
matèria de prevenció dels incendis forestals amb la voluntat de regular els aspectes més 
tècnics de les campanyes, com ara els plans municipals, la xarxa viària i xarxa de punts 
d’aigua, els plans de vigilància o la planificació d’emergències, entre altres. 
 
3. Que l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 26 d’agost de 2014 ja 
determinava que la Direcció General de Difusió del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de publicitat institucional així com 
el responsable de la supervisió, el disseny i la contractació de les campanyes que vulguin 
realitzar els departaments de l’Administració de la Generalitat, i que segons aquest mateix 
acord del Govern la contractació i el finançament corresponent a la gestió i inserció de les 
campanyes en els mitjans de comunicació anirà a càrrec del departament, organisme o 
entitat que les promogui però aquelles campanyes que pel seu especial interès públic i/o 
caràcter transversal ho requereixin podran ser gestionades i contractades per la Direcció 
General de Difusió.  
 
4. Que l’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Acord Marc, de serveis 
de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, adjudicat pel 
Departament de la Presidència en data 2 d’octubre de 2015 (expedient PR-2015-132) i 
emparats per aquest Acord marc elabora els expedients per a la inserció de la campanya 
anual als mitjans impresos, televisió, ràdio, exterior i on-line, que es reforça amb altres 
expedients de difusió d’altres campanyes de sensibilització, conscienciació ciutadana i 
d’informació, més concretament la campanya d’actituds cíviques als espais naturals. 
 
Això permet aconseguir les millors condicions econòmiques en la contractació d’espais 
publicitaris així com un millor servei d’assessorament estratègic i de planificació en els 
diferents mitjans de comunicació per difondre òptimament les diferents campanyes de 
comunicació dels departaments de l’Administració de la Generalitat, dels organismes i de les 
entitats que en depenen.  
 
5. Que atès l’especial interès públic de la problemàtica dels incendis forestals a Catalunya, 
la campanya de comunicació destinada a conscienciar dels perills del foc i de les seves 
conseqüències està considerada de caràcter transversal i aconsella, ateses les limitacions 
pressupostàries actuals, centralitzar la contractació a fi d’obtenir el màxim rendiment des del 
punt de vista de la relació difusió/cost de la inversió prevista.  
 
6. Que els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació així com 
la Diputació de Barcelona volen col·laborar econòmicament amb el Departament de la 
Presidència en aquesta actuació. 
 
7. Que en tractar-se d’una contractació conjunta cal acollir-se a la disposició addicional 
segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic. 
 
8. Que en aquest sentit es va signar en data 17 d’octubre de 2014 un conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els 
departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i finançament de la campanya de 
comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2014. En data 13 d’abril 
de 2015 es va signar un segon conveni de col·laboració per a 2015 i en data 20 de juliol de 
2016 es va signar un tercer conveni entre els mateixos signants i amb el mateix objecte per 
a l’any 2016. 
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9. Que la Comissió de Seguiment, contemplada al pacte quart d’aquest conveni, en què la 
Diputació de Barcelona participa en la presa de decisions de la creativitat i l’estratègia de 
mitjans, un cop avaluada l’execució del conveni durant 2016, ha decidit la conveniència de 
donar-li continuïtat al 2017, en les condicions detallades en cada un dels pactes que 
segueixen. 
 
10. Que l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa, regula la forma i contingut dels convenis de col·laboració. Aquesta regulació 
també està contemplada a l’article 49 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic (LRJSP).  
 
Per tot l’anterior, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, amb   
subjecció als següents  
 

PACTES 
 

Primer.- Objecte 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments de la Presidència, d’Interior i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Barcelona per a la definició 
de la forma i imports de finançament de la campanya de comunicació de prevenció dels 
incendis forestals per a l’exercici 2017. 
 
Segon.- Condicions sobre la contractació i finançament de la campanya 
 
El Departament de la Presidència serà l’òrgan de contractació i el responsable de coordinar 
la campanya, tant de la creativitat com de les insercions als mitjans de comunicació. La 
contractació de les insercions es durà a terme segons el vigent Acord Marc pels serveis de 
gestió i inserció de publicitat institucional. 
 
Els Departaments d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de 
Barcelona finançaran, juntament amb el Departament de la Presidència, la contractació 
esmentada, d’acord amb el que s’indica al pacte tercer. 
 
Tercer.- Finançament 
 
Tenint en compte la importància que suposa per al país fomentar la prevenció dels incendis 
forestals, i d’acord amb l’històric de campanyes que s’han dut a terme els darrers anys, es 
preveu que el cost de les insercions no serà inferior a 750.000,00 €, IVA inclòs.  
 
Aquesta part corresponent a les insercions publicitàries és la que es sufragarà conjuntament 
entre les parts signants d’aquest conveni com segueix: 
 
El Departament d’Interior es compromet a aportar la quantitat de 100.000 €, per a la inserció 
als mitjans de comunicació, que haurà de transferir al Departament de la Presidència a la 
signatura del present conveni, amb càrrec a la partida IT03D/226000300/2230 del seu 
pressupost. Aquest import representa un percentatge del 13,33 % del total previst per a 
insercions.  
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es compromet a aportar la 
quantitat de 120.000 €, per a la inserció als mitjans de comunicació, que haurà de transferir 
al Departament de la Presidència a la signatura del present conveni, amb càrrec a la partida 
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AG07 D/226000300/5510 del seu pressupost. Aquest import representa un percentatge del 
16,00 % del total previst per a insercions. 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat de 115.000 €, per a la 
inserció als mitjans de comunicació, que haurà d’ingressar al Tresor de la Generalitat, al 
número de compte ES12 9000 0010 50 0350000056, amb càrrec a la partida 
G/11100/92050/45000 del seu pressupost. Aquest import representa un percentatge del 
15,33 % del total previst per a insercions i es farà efectiu de la següent manera: 
 

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

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

 
L’import restant fins a la totalitat de l’import contractat, un 55,34 % del total, anirà a càrrec 
del Departament de la Presidència, amb càrrec a la partida PR1301 
D/2260003000/1130/0000 pel que fa a la creativitat de la campanya i a la partida 
DD04D/226000300/1210/0000 pel que fa a les insercions als mitjans de comunicació, 
sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. 
 
Quart.- Seguiment i control 
 
Hi haurà una Comissió de Seguiment paritària amb representats dels diferents 
departaments i institucions signants. Aquesta Comissió tindrà caràcter tècnic i vetllarà pel 
seguiment i avaluació de l’execució d’aquest encàrrec, així com per la resolució de les 
qüestions tècniques que s’hi puguin plantejar.  
 
La Comissió es reunirà sempre que una part ho sol·liciti, a la seu de la Direcció General de 
Difusió. Si s’escau, un/a funcionari/ària d’aquesta unitat n’aixecarà acta. 
 
Integren aquesta Comissió de Seguiment:  
 
Per part del Departament de la Presidència: 

 
El/la responsable de difusió institucional de la Direcció General de Difusió 

 
Per part del Departament d’Interior: 

 
El/la cap de Comunicació 
Un/a funcionari/ària de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments 

 
Per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: 

 
El/la cap de Comunicació 
El/la subdirector/a de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni de la Direcció de 
Serveis 
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Per part de la Diputació de Barcelona: 
 

El/la cap del Gabinet de Premsa i Comunicació o persona que el/la substitueixi.  
El/la cap del Servei d’Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes 
Editorials 

 
Les parts poden convidar a les reunions de la Comissió de Seguiment personal tècnic de les 
seves respectives unitats, d’acord amb els temes que s’hi hagin de tractar. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
El termini de vigència del conveni s’inicia en la data de la darrera signatura electrònica i 
s’estén fins al 31 de desembre de 2017. 
 
Aquest conveni de col·laboració pot ser prorrogat per a l’any 2018, per mutu acord de les 
parts, sempre que hi hagi la necessitat d’inserir novament la campanya de comunicació 
objecte d’aquest conveni i segons les disponibilitats pressupostàries. La pròrroga es 
formalitzarà amb la signatura d’una addenda al present conveni, en la qual es fixaran entre 
les parts els nous termes de col·laboració i finançament. 

 
Sisè.- Resolució anticipada 
 
Les causes de resolució anticipada d’aquest conveni són: 

a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
 
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants 

del conveni. 
 
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 

conveni. 
 
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació. 

 
En cas d’extinció anticipada, les parts decidiran, segons el moment en què es trobin les 
actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni.  

 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té, d’acord amb el que disposa el capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
el caràcter de conveni de col·laboració, atès que es tracta d’un acord subjecte a dret públic, 
del qual es deriven obligacions jurídiques directes per a les parts.  
 
Aquest caràcter de conveni de col·laboració també es deriva del que disposa el capítol VI 
del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Aquesta regulació té caràcter bàsic i es complementa amb l’anterior en tot allò que no la 
contradigui. 
 
El conveni queda fora de l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’acord amb el que 
disposa l’article 4.1.c), sense perjudici que hi siguin d’aplicació els principis de la legislació 
contractual del sector públic per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, 
segons disposa l’article 109.2 de l’esmentada Llei 26/2010, de 3 d’agost. 
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Vuitè.- Jurisdicció competent 
 
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment 
d’allò pactat seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració 
mútua, en el marc de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula quarta. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni entre 
l’Administració de la Generalitat i la Diputació de Barcelona se sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Novè.- Publicitat 

 
El Departament de la Presidència, d’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
publicarà el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També, i d’acord amb 
l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, el conveni signat s’ha d’inscriure al Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, el qual és accessible des del Portal de la 
Transparència. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present document a 
Barcelona i a un sol efecte” 

 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cent quinze mil euros 
(115.000€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11100/92050/45000 del vigent 
pressupost de la corporació en favor de la Generalitat de Catalunya, per fer front a les 
obligacions derivades del conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d’Interior i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i la Diputació de Barcelona, per a la 
contractació conjunta i el finançament de la campanya de comunicació sobre la 
prevenció dels incendis forestals per a l’any 2017.  
 
Tercer.- PROCEDIR al pagament de la despesa de cent quinze mil euros (115.000 €), 
d’acord amb el previst al pacte tercer del conveni. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords al Departament de la Presidència, al 
Departament d’Interior i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic Costa 
Barcelona Week Natura.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona organitza el concurs fotogràfic Costa Barcelona Week 

Natura amb el doble objectiu de, per una banda, donar a conèixer la Xarxa de 
Parcs de la Diputació de Barcelona i, més en concret, l’entorn natural i cultural del 
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Parc Natural del Montnegre i Corredor; i, de l’altra, la interacció i participació dels 
usuaris a les xarxes socials de la Diputació de Barcelona.  

 
2. La Diputació de Barcelona convida als participants a compartir fotografies fetes a 

l’entorn natural i cultural del Parc Natural del Montnegre i Corredor a través dels 
canals corporatius d’Instagram: 

  www.instagram.com/bcnmoltmes i www.instagram.com/xarxadeparcs.  
 
3. El concurs fotogràfic Costa Barcelona Week Natura tindrà una durada des del dia 

15 de maig de 2017 a les 8:30 hores fins al dia 28 de maig de 2017 a les 23:59 
hores. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser 

aprovada definitivament l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona.  

 
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS, per tant, si hi ha sol·licitud és aplicable aquesta llei.  

 
3. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), 
estableix que la competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de 
Govern per delegació de la Presidència. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs 
fotogràfic Costa Barcelona Week Natura, el text literal del qual és el següent: 
 

“Bases del concurs fotogràfic Costa Barcelona Week Natura 
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza Costa Barcelona Week Natura, un concurs fotogràfic 
a través dels canals corporatius d’Instagram: www.instagram.com/bcnmoltmes i 
www.instagram.com/xarxadeparcs.  
 
Es convida els participants a realitzar fotografies del Parc Natural del Montnegre i Corredor.  
 
Segon. Organització 
 
El concurs fotogràfic Costa Barcelona Week Natura està organitzat per la Gerència de 
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Serveis de Turisme, la Gerència de Serveis de Parcs Naturals i el Gabinet de Premsa i 
Comunicació de la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona, a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i a 
les webs www.barcelonaesmoltmes.cat, www.costabarcelonaweek.cat i http://parcs.diba.cat. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de setze anys i residents a Espanya.  
 
2. Seguir els canals de la xarxa social d’Instagram: www.instagram.com/bcnmoltmes i 

www.instagram.com/xarxadeparcs.  
 
3. Compartir imatges de fotografies fetes a l’entorn natural i cultural del Parc Natural del 

Montnegre i Corredor.  
 
4. Els participants han de tenir el perfil d’Instagram en obert (no privat) perquè el jurat pugui 

veure les imatges.  
 
5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació 

de les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, 
gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, 
publicació i reproducció de les imatges de la/es persona/es que pugui/n aparèixer a les 
fotografies. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el 
consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar 
l’autoria. 

 
6. Els usuaris poden participar amb totes les fotografies que vulguin. 
 
7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb 

els quatre hastags #bcnmoltmes, #CostaBarcelonaWeek, #Montnegre, #Corredor i 
#dibacat. 

 
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 
poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms. 
 
Quart. Calendari del concurs  
 
El concurs comença el 15 de maig de 2017 a les 8.30 hores del matí i acaba el 28 de maig 
de 2017 a les 23.59 hores de la nit. Només es podran penjar les fotografies en aquest 
període.  
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que 
no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de 
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de 
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació 
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol 
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sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma 
d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de 
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats 
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin 
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones. 
 
Sisè. Jurat i elements de valoració 
 
1. Jurat 
 
El jurat estarà composat per dos tècnics de la Gerència de Serveis de Turisme, dos tècnics 
del Gabinet de Premsa i Comunicació, dos tècnics de la Gerència de Serveis de Parcs 
Naturals i un membre de l’associació d’instagramers Descobreix Catalunya.  
 
L’organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat 
no prevista en aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 
2. Elements de valoració 
 
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge. Les 
fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquests no seran un criteri 
de valoració. 
 
Setè. Premi, procediment d’acceptació i lliurament del premi 
 
1. Premi 
 
El premi consistirà en una sortida en veler i un àpat per a dues persones a Vilanova i la 
Geltrú valorats en dos-cents cinquanta euros (250€). 
 
2. Procediment d’acceptació 
 
El dia 6 de juny, la Diputació de Barcelona deixarà un missatge a la fotografia guanyadora 
perquè el seu autor o autora es posi en contacte amb l’Organització a través d’un correu 
electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat. En aquest correu electrònic confirmarà la seva 
voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de quinze dies naturals des del 6 de juny. 
En aquest correu electrònic facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i 
cognoms, el DNI i un telèfon de contacte, i adjuntarà la imatge original que ha resultat 
guanyadora. 
 
En cas que el guanyador o guanyadora no respongui en el termini indicat per acceptar el 
premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs o no vol o no pot 
gaudir del premi, el guanyador o guanyadora quedarà descartat/ada i es podrà donar a la 
persona que hagi quedat classificada a continuació.  
 
Un cop el guanyador o guanyadora hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a 
Instagram, a altres xarxes socials de la Diputació de Barcelona i al web  
www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.   
 
3. Lliurament del premi 
 
Un cop anunciat el nom del guanyador o guanyadora, la Diputació de Barcelona es posarà 
en contacte amb el premiat o premiada per organitzar el lliurament del premi que tindrà lloc 
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el dia 22 de juny de 2017 a la seu central de la Diputació de Barcelona. En el cas que 
l’usuari no pugui assistir a l’acte de lliurament, es facilitarà una adreça per anar a recollir el 
premi.   
 
Vuitè. Protecció de dades personals 
 
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la 
seva informació personal, i autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al 
fitxer «Promoció i difusió» de la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a 
gestionar aquest concurs, per a contactar amb les persones guanyadores i per donar-ne la 
difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes socials. Així 
mateix s’informa que es farà arribar informació, publicitat, publicacions digitals i d’altra 
informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o 
document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica 
de la Diputació a 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp. 
 
Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o 
administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada. 
 
Desè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions 
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció 
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota 
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització 
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular, encara que no 
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la 
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari. 
 
Onzè. Propietat intel·lectual 
 
Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen a l’autor i s’atorga a 
Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús 
https://Instagram.com/legal/terms). El guanyador cedirà a la Diputació de Barcelona els 
drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer 
comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos, entre 
d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a 
usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia. 
 
Dotzè. Altres normes  
 
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva 
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totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió 
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació 
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la 
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta 
amb ell. 
 
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta 
promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa 
causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests 
canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres 
mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte 
d’altres. 
 
Tretzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és 
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon.- PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a la 
pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i a les webs 
www.barcelonaesmoltmes.cat, www.costabarcelonaweek.cat i http://parcs.diba.cat. 
 
Tercer.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
màxim de dos-cents cinquanta euros (250 €), IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/11100/92050/48100 del vigent pressupost de la corporació.” 

 
Servei de Contractació 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa 
OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, per incompliments detectats (durant 
el mes de maig de 2016) en el contracte de 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, referent 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 desestimant les al·legacions 
presentades.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, 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) pel que fa als lots següents:  
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• 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 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. Durant el mes de maig de 2016 l’empresa va realitzar uns incompliments en la 

prestació del servei que van ser objecte d’un informe emès pel cap del Gabinet de 
Prevenció i Seguretat, com a responsable del contracte, en data 21 de juliol de 
2016, que en la part que interessa es reprodueix a continuació, en el qual 
sol·licitava la incoació d’un expedient de penalització pels incompliments esmentats, 
proposant una penalitat per import de 1.800,00 €. 
 
“(...)  
 
S’està tramitant la incoació de l’expedient de penalització per diverses incidències produïdes 
des de l’entrada en vigor d’aquesta contractació (l’1 de novembre de 2015) fins al 30 d’abril 
de 2016. 
 
Durant el mes de maig de 2016 han continuat incomplint diverses obligacions contractuals, 
tant pel que fa al Lot 3 com pel que fa al Lot 5. 
 
II. INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS: 
 
a) Torns superiors a 8 hores de treball continuat Lot 3.  
 
La clàusula 14 del plec de prescripcions tècniques regula l’organització dels torns de treball 
en diversos edificis establint torns de treball que no excedeixin de 8 hores de treball 
continuat.  
 
En aquest mateix sentit, la clàusula 1.34 del Plec de clàusules administratives particulars 
regula les obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i 
mediambientals del contractista. En concret diu “El contractista restarà obligat al compliment 
de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el 
treball, d’igualtat efectiva entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals i en 
matèria mediambiental.” 
 
Es fa constar que durant el mes de maig, en el recinte CERC (Lot 3) s’han produït les 
següents jornades que sobrepassen les 8 hores: 
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o Maig 2016: Els dies 3, 5, 6, 7, 9, 13, 20, 27, 30 i 31 es van fer més de 8 hores 
continuades de servei. 

 
b) No portar a terme el mínim d’inspeccions mensuals lots 3 i 5. 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 23 de setembre de 2015 es van adjudicar, entre 
d’altres, lots 3 i 5 a l’empresa Ombuds Compañia de Seguridad, SA, d’acord amb els criteris 
d’adjudicació establerts en la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives particulars 
i l’oferta tècnica presentada per aquesta empresa. Respecte al criteri “Sistema de verificació 
i avaluació del desenvolupament del servei i del sistema de qualitat del Gabinet de 
Seguretat”, l’oferta i puntuació obtinguda per l’empresa va ser la següent: 
 
“ 
Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos Culturals 
(CERC): 
 

• Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del sistema de 
qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7 punts: 

 
o Exposa adequadament com verificarà i avaluarà el desenvolupament del 

servei, sense concretar com verificarà el compliment del sistema de qualitat 
establert pel Gabinet de Seguretat. 

o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1 
inspector per realitzar un bon nombre d’inspeccions (2 inspeccions setmanals 
del servei i 1 auditoria de qualitat anual). 

 
Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici Londres: 
 

• Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei i del sistema de 
qualitat del Gabinet de Seguretat, obté 7 punts: 

 
o Exposa adequadament com verificarà i avaluarà el desenvolupament del 

servei, sense concretar com verificarà el compliment del sistema de qualitat 
establert pel Gabinet de Seguretat. 

o Ofereix com a professionals encarregats de la verificació del servei a 1 
inspector per realitzar un bon nombre d’inspeccions (2 inspeccions setmanals 
del servei i 1 auditoria de qualitat anual).” 

 
En data 28 de desembre de 2015 i com a continuació a la reunió que es va portar a terme 
abans de l'inici del contracte (28/10/15), es va recordar a l’empresa que tenint en compte la 
seva oferta estaven obligats a portar a terme les verificacions del servei següents:  
 

 INSPECCIONS 
LOT 3. CERC 2 setmanals 
LOT 5. LONDRES 2 setmanals 

 
És a dir, que al mes han de fer un total de 7 o 8 inspeccions.  
 
Es fa constar que durant el mes de maig de 2016 han realitzat les inspeccions següents: 
 
- Lot 3 Cerc. No han realitzat cap inspecció durant el mes de maig de 2016. 
- Lot 5 Londres. Han realitzat dos inspeccions durant el mes de maig de 2016. 
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III. PENALITATS: 
 
La clàusula 1.24 del Plec de clàusules administratives particulars regula les penalitats i 
estableix que pel compliment defectuós de la prestació s’imposarà una penalitat de fins al 
10% sobre el pressupost del contracte (part fixa), IVA exclòs, que haurà de ser proporcional 
al grau d’incompliment. Els incompliments es graduen en tres nivells: lleus, greus i molt 
greus.  
 
Per l’incompliment greu s’estableix una penalitat gradual que va des de 501,00 € fins a 
1.500,00 €. 
 
Els incompliments per cadascun dels lots han estat els següents:  
 
En relació al Lot 3, Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos 
Culturals (CERC): 
 
Tenint en compte el que disposa la clàusula 1.24 del PCAP, hi ha hagut dos incompliments 
greus. 
 
Per l’incompliment greu s’estableix una penalitat gradual que va des de 501,00 € fins a 
1.500,00 €.  
 
Els incompliments greus han estat els següents:  
 
- Clàusula 1.24.2.k) No portar a terme durant el mes de maig de 2016 un mínim de cinc 

inspeccions mensuals per a cada recinte i edifici, alternades en horari i a través d’un 
inspector delegat en funcions pel cap de seguretat de l’empresa, obligació establerta en 
la clàusula 1.24.2 del Plec de clàusules administratives particulars. Aquest incompliment 
es correspon amb el detall en l’apartat II.b d’aquest informe. 

 
- Clàusula 1.24.2.o) No establir torns efectius de treball que no excedeixin les 8 hores en 

el cas dels lots següents: (...) Lot 3 (...) (en horari feiner de 6 a 22h). Aquest 
incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II a) d’aquest informe. 

 
Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat dels incompliments i la 
reiteració dels mateixos, el cap de Gabinet de Prevenció i Seguretat proposa penalitzar amb 
imports de 600 € per cadascun dels incompliments greus reproduïts en els paràgrafs 
anteriors. 
 
Per tant la penalitat que es proposa per aquest lot és de 1.200,00 €.  
 
En relació al Lot 5, Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres: 
 
Tenint en compte el que disposa la clàusula 1.24 del PCAP, hi ha hagut un incompliment 
greu. 
 
Per l’incompliment greu s’estableix una penalitat gradual que va des de 501,00 € fins a 
1.500,00 €.  
 
L’incompliment greu ha estat el següent:  
 
- Clàusula 1.24.2.k) No portar a terme durant el mes de maig de 2016 un mínim de cinc 

inspeccions mensuals per a cada recinte i edifici, alternades en horari i a través d’un 
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inspector delegat en funcions pel cap de seguretat de l’empresa, obligació establerta en 
la clàusula 1.24.2 del Plec de clàusules administratives particulars. Aquest incompliment 
es correspon amb el detall en l’apartat II.b d’aquest informe. 

 
Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat del incompliment i la 
reiteració dels mateixos, el cap de Gabinet de Prevenció i Seguretat proposa penalitzar amb 
l’import de 600 € per l’incompliment greu reproduït en els paràgraf anterior. 
 
Per tant la penalitat que es proposa per aquest lot és de 600,00 €.  
 
Les penalitats imposades per cadascun dels lots es descomptaran en el moment de realitzar 
el pagament mensual del servei.  
 
És per tot això que el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat i responsable del contracte 
informa per tal que des del Servei de Contractació s’iniciï el corresponent expedient de 
penalització i proposa una penalització global de 1.800,00 €.” 

 
4. En l’expedient de penalització consten acreditats els incompliments descrits en 

l’informe esmentat.  
 
5. 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 
de data 11 d’octubre de 2016, rebut per l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD, SA en data 21 d’octubre de 2016. 

 
6. El representant de l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA va 

presentar en data 2 de novembre de 2016 davant d’aquesta corporació, en temps i 
forma, escrit d’al·legacions en resposta a la incoació de l’expedient de penalització, 
manifestant que la Diputació de Barcelona no és competent per sancionar-la pels 
incompliments dels torns de treball continuat de més de vuit hores; desconeixement 
de la sanció imposada pels incompliments fins el dia 30 d’abril de 2016; que no s’ha 
dut a terme el mínim d’inspeccions obligatòries per un error humà; que existeix 
indefensió en la imposició de les penalitats, i que la sanció imposada és 
desproporcionada amb els compliments defectuosos detectats. 

 
7. Mitjançant informe del cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat, de 15 de febrer de 

2017, la part del qual interessa es transcriu a continuació, es va valorar l’escrit 
d’al·legacions presentat per l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA: 

 
“.../...  
 
I. En referència a les seves al·legacions. 
 
De la lectura de l’escrit d’al·legacions presentat per l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD, SA, es desprèn que aquesta considera que la proposta de penalitat 
corresponent als incompliments produïts durant el mes de maig de 2016, que ara es pren en 
consideració, porta causa d’una penalitat prèvia, concretament l’aprovada per la Junta de 
Govern de 27 d’octubre de 2016, corresponent als incompliments produïts des de l’inici del 
contracte fins el 30 d’abril de 2016.       
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Per tant, en primer lloc cal deixar clar que el present expedient de penalització correspon 
únicament als incompliments que s’han produït durant el mes de maig de 2016, i que aquest 
es va incoar mitjançant escrit d’audiència de data 11 d’octubre de 2016, notificat a l’empresa 
el 21 d’octubre de 2016. En cap cas és una acumulació amb la penalització anterior sinó 
que es tracta d’una penalització nova. 
 
II. En resposta a l’al·legació primera: 
 
En relació als torns superiors a 8 hores de treball continuat lot 3.  
 
L’empresa argumenta que la Diputació de Barcelona no els pot penalitzar perquè no és 
competent en matèria laboral en relació al còmput d’hores dels treballadors, tal i com va 
posar de manifest en la penalitat corresponent als incompliments produïts des de l’inici del 
contracte fins el dia 30 d’abril de 2016.  
 
No podem estimar de nou aquesta al·legació sota l’argumentació de que es tracta d’un 
incompliment en matèria laboral ja que, sens perjudici d’una reclamació per part dels 
treballadors a l’àmbit jurisdiccional social, el PPTP, acceptat pel contractista en el moment 
de presentar la seva oferta, regula a la clàusula 14 l’obligació relativa a l’organització de 
torns de treball, recollint específicament que “on només hi hagi un vigilant de servei, 
l’empresa contractista establirà torns efectius de treball que no excedeixin les 8 hores de 
treball continuat” i d’acord amb la clàusula 1.24.2.o) del PCAP el fet de “no establir torns 
efectius de treball que no excedeixin les 8 hores” està considerat com un incompliment greu 
que haurà de ser sancionat amb l’aplicació d’una penalitat que va des de 501 € fins a 
1.500€.  
 
Per tant, es penalitza l’incompliment contractual d’àmbit administratiu que està perfectament 
definit als plecs, i és per tot l’exposat que el cap del GPS desestima aquesta al·legació i 
manté la penalitat proposada.  
 
III. En resposta a l’al·legació Quarta 
 
En relació a no dur a terme el mínim d’inspeccions mensuals lots 3 i 5.  
 
L’empresa al·lega, de la mateixa manera que va fer en la penalitat corresponent als 
incompliments produïts des de l’inici del contracte fins el dia 30 d’abril de 2016, que el fet 
d’incomplir el mínim d’inspeccions ha estat per un error humà i que mai hi ha hagut un 
incident destacat, la qual cosa no es pot admetre tenint en compte els arguments exposats a 
l’informe inicial del GPS de data 11 d’octubre de 2016 (apartat II b), els quals, succintament, 
es poden resumir en que l’empresa va incomplir un nombre d’inspeccions que ella mateixa 
va oferir en la seva proposta tècnica, presentada en relació al criteri 1 de la clàusula 1.11) 
del PCAP (“Sistema de verificació i avaluació del desenvolupament del servei, de la 
capacitat física i l’aptitud psicològica del personal designat i accions per a mantenir-la”), per 
la qual va obtenir una determinada puntuació, i que l’oferiment d’aquestes inspeccions no 
anava condicionat a que hi haguessin o no incidències destacables en la prestació del 
servei.  
 
És més, en la reunió de data 28/10/2015 es va recordar a totes les empreses la importància 
de realitzar les inspeccions ofertes, les quals eren d’obligat compliment per part de 
l’empresa, i que el fet de no realitzar-les comportava un incompliment contractual associat a 
una penalitat establerta a la clàusula 1.24.2.k) del PCAP.  
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

44 
 

Per tant, el GPS desestima l’al·legació presentada per l’empresa i manté la penalitat 
proposada, al considerar que no es tracta d’un error humà, ja que l’empresa ho justifica pel 
baix nivell d’incidències en la prestació del servei, cosa inadmissible per les raons 
exposades, i més tenint en compte que l’empresa va rebre els corresponents recordatoris i 
advertiments que l’empresa va desatendre.   
 
IV. En resposta a les al·legacions segona, tercera i cinquena 
 
L’empresa al·lega indefensió argumentant per una banda, que la Diputació de Barcelona “no 
motiva el caràcter grave o leve de la sanción, siendo ello presupuesto necesario e ineludible 
de cada uno de los tipos infractores que se le imputan. Al cuantificar la sanción a tanto 
alzado sin más datos concretos para contrastarlo, irroga indefensión a la compareciente” 
 
Per altra banda, que “de haberse iniciado y comunicado el procedimiento de imposición de 
sanción con el primer supuesto incumplimiento, la compareciente hubiere dispuesto los 
medios necesarios para evitar los sucesivos supuestos incumplimientos que se reclaman 
hasta el mes de mayo de 2016 (y sus respectivas sanciones), circunstancia que le irroga 
una flagrante indefensión y perjuicio económico (en el caso de que devenga firme la sanción 
propuesta).” 
 
I, finalment, que la sanció imposada és “a todas luces desproporcionada con la gravedad del 
supuesto cumplimiento defectuoso del contrato”.  
 
En relació amb aquestes al·legacions, cal dir, en primer lloc, que en l’informe d’incoació de 
l’expedient de penalització del GPS, de 21.07.2016, s’exposava molt clarament quins han 
estat els incompliments realitzats per l’empresa susceptibles de ser penalitzats d’acord amb 
la clàusula 1.24 del PCAP, que regula les penalitats en funció dels incompliments 
contractuals i gradua els incompliments en lleus, greus i molt greus. Per tant, s’ha motivat 
adequadament quines són les obligacions contractuals, quins són els incompliments que ha 
realitzat l’empresa, així com la seva classificació com a lleus i greus.  
 
En segon lloc, l’empresa no pot al·legar per al seu incompliment el desconeixement, ja que 
ha quedat demostrat els diferents requeriments que se li van realitzar i, a més, des del 
moment que presenta la seva oferta sap i accepta quines actuacions i omissions es 
consideren incompliments i quina graduació tenen les mateixes, així com el barem de les 
penalitats que se’ls hi pot imposar. Així mateix, no és obligació de la Diputació de Barcelona 
recordar-li quines són les seves obligacions i les conseqüències de l’incompliment 
d’aquestes, les quals venen detallades als plecs, sinó que, aquesta corporació, una vegada 
detectats els incompliments, no pot obviar-los i està obligada a aplicar les penalitats 
corresponents als incompliments realitzats, en els termes previstos en la clàusula 1.24) del 
PCAP.  
 
Finalment, en relació a l’import de la sanció que es proposa imposar, no es pot entendre 
desproporcionada respecte al compliment defectuós de la prestació del servei, ja que en el 
mateix informe del GPS, al qual s’ha fet referència en reiterades ocasions, es justifica 
aquest import d’acord amb el barem que estableix la clàusula 1.24) del PCAP i tenint en 
compte que els imports són més elevats degut a la reiteració dels fets, al considerar que 
aquests incompliments s’han produït a l’inici de la prestació del servei.  
 
És per tots els motius exposats anteriorment, que com a responsable del contracte proposo 
desestimar totes les al·legacions presentades per OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, 
SA, i mantenir les penalitats proposades en l’informe de data 14 de juliol de 2016, que 
ascendeixen a un import global de 1.800,00 €.” 
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Fonaments de dret 
 

1. La clàusula 1.24, apartat 2, del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) 
especifica que “pel compliment defectuós de la prestació s’imposarà una penalitat de 
fins al 10 % sobre el pressupost de contracte, IVA exclòs (part fixa) que haurà de ser 
proporcional al grau d’incompliment”, sense que s’hagi superat el límit fixat a aquests 
efectes. 

 

2. D’acord amb la mateixa clàusula 1.24 del PCAP, les penalitats previstes en el PCAP 
s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes 
previstos a l’article 212.8 del TRLCSP, 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. 

 

3. 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.- PENALITZAR a l’empresa OMBUDS COMPAÑíA DE SEGURIDAD, SA (NIF 
A-81262404), adjudicatària dels 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), 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, formalitzat en data 26 d’octubre de 2015, pels incompliments 
detectats durant el mes de maig de 2016, amb la quantitat de 1.800,00 €, d’acord amb 
els informes emesos pel cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat, com a responsable 
del contracte, de dates 21 de juliol de 2016 i 15 de febrer de 2017, respectivament, tot 
desestimant les al·legacions presentades pel representant de l’empresa en el 
corresponent tràmit d’audiència pels motius especificats en la part expositiva del 
present dictamen. 
 
Segon.- DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà de la primera 
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA, amb 
domicili al carrer Cólquide, núm. 6 (28231) de Las Rozas de Madrid, per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament dels 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

46 
 

premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, APPS&IOT for 
citizens 2017- APPS i internet de les coses al servei de la ciutadania, per a 
l’exercici 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 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 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017. 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 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 des de l’Àrea de Presidència es promou el desenvolupament d’una 
plataforma de serveis als municipis, per així impulsar el paradigma de ciutats 
intel·ligents i garantir la modernització administrativa, la igualtat d’oportunitats en 
l’accés als serveis públics i el reequilibri territorial i apostant pel territori com un 
element de generació de riquesa i creació de llocs de treball.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de sis mil 
euros (6.000€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/491A0/48100 del 
pressupost de l’exercici 2017. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 
següents 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 disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

47 
 

 
Vist el punt 3.3 b de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de data 22 
d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201720175120009053), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament dels premis, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, APPS&IOT for citizens 2017- APPS i internet de les coses al servei 
de la ciutadania, per a l’exercici 2017, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DELS PREMIS, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DE LA 

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES I SISTEMES CORPORATIUS, “APPS&IOT 
FOR CITIZENS 2017 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL SERVEI DE LA 

CIUTADANIA”  

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120009053 
 
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 de març de 2017, va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
 
2. Objecte i finalitat dels premis 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels premis “APPS&IOT for citizens 
2017 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”, que atorga 
la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, destinats a: 
 

• Fomentar la creació de serveis i aplicacions relacionats amb projectes innovadors 
d’internet de les coses (d’ara en endavant IoT), que utilitzin la plataforma d’actuadors i 
sensors SENTILO de la Diputació de Barcelona (anomenada plataforma SENTILO 
DIBA al llarg d’aquestes bases) i que estiguin relacionats amb algun dels àmbits 
d’actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. 
 

• Promoure l’ús de la plataforma SENTILO DIBA entre els potencials integradors, a fi de 
disposar de més oferta de solucions a disposició dels municipis. 
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• Potenciar la creació d’aplicacions mòbils (anomenades també apps, al llarg 
d’aquestes bases) o de webs adaptades a dispositius mòbils (d’ara en endavant web 
apps), basats preferentment en dades obertes, el contingut de les quals estigui 
relacionat amb els àmbits d’actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de 
la seva demarcació. 

 
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, aquests 
premis hauran de fomentar projectes d’interès públic que facilitin l’accés als serveis públics 
a tots els ciutadans i que contribueixin a desplegar solucions de ciutat intel·ligent als 
municipis. 
 
3. Període d’execució 
 
Els premis concedits a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar 
projectes desenvolupats durant el període comprès entre l’1 de gener i el 15 d’octubre de 
2017. 
 
4. Requisits per a la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquests premis les persones físiques (individualment o en 

grup) o jurídiques que hagin realitzat 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: 

 
a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes. 
 
b) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:  
 
• Ser majors d’edat o bé acreditar l’autorització a participar al concurs per part del pare, 

mare o tutor legal. 
 
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. 
 
3. La presentació de la sol·licitud del premi comporta l’autorització del sol·licitant per tal 

que, en el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant 
un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions 
previstes a l’article 45 OGS. 

 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de participació caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
1.- Persones jurídiques 
 

1) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de participació. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
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4) Fotocòpia del número d'identificació fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Descripció del projecte, d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament del premi, d’acord amb el model normalitzat. 
8) 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. 

9) En cas d’associacions o fundacions caldrà l’acreditació d’estar inscrites al 
corresponent Registre Oficial. 

 
2.- Persones físiques 
 

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Descripció del projecte, d’acord amb el model normalitzat. 
3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
4) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament del premi, d’acord amb el model normalitzat. 
5) 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. 

6) En cas que el projecte es presenti en nom d’un col·lectiu de persones físiques, la 
relació nominal i el NIF de tots els integrants del grup.  

 
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. 
 
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 el dia 15 d’octubre de 
2017 a les 23.59 h. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com tots els documents exigits a la base 5 i 
informació tècnica més detallada podran trobar-se a http://www.diba.cat/smartregion/premis-
apps-iot-for-citizens-2017 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona o a qualsevol de les oficines de 
Registre de la Corporació. 
 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(LPACAP). 
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La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que 
regulen aquesta convocatòria.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió dels premis objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament del premi 
 
Els premis s’atorgaran a aquelles propostes que obtinguin millor valoració un cop aplicats 
els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per poder ser valorada, una proposta haurà de complir els següents requisits: 
 
a) genèrics, comuns a tot tipus de propostes:  

 
• El contingut de les solucions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de 

l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En 
aquest darrer cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres 
demarcacions, sempre que no superin en nombre aquells que formin part de la 
demarcació de Barcelona. 

• L'aplicació ha de ser adequada per a tots els públics i els seus continguts han de ser 
legals i respectuosos amb les persones i les organitzacions. 

• No poden concórrer a la convocatòria els membres del jurat ni els seus parents (fins 
al 2n grau de consanguinitat o d’afinitat). 

• Si l’aplicació o servei necessita de la interacció amb persones i accedeix a dades 
proporcionades explícitament o implícitament pels usuaris, l’aplicació haurà d’utilitzar 
únicament les dades necessàries per al seu propi funcionament i ha d’implementar 
mecanismes que evitin el rastreig de l’usuari.  

 
b) propostes que només utilitzin aplicacions mòbils i web apps: 
 

• Les aplicacions han de tenir implementades totes les seves funcionalitats. No 
s’acceptaran prototips no funcionals.  

• No és necessari que, en el moment de presentar la proposta, l'aplicació estigui 
disponible comercialment però, quan es requereixi, haurà d'estar implementada en un 
dispositiu per tal que el jurat la pugui examinar.  

• En cas d'estar en fase comercial, és a dir, disponible en alguna de les botigues 
d'aplicacions mòbils existents, caldrà que hagi estat publicada per primer cop amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2017.  

• L'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta, com a aplicació nadiua 
en Android, iOS o Windows Phone o bé com a web app.  

 
c) propostes únicament d’internet de les coses: 
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• El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el 
moment de presentar la proposta, però almenys ha d’haver pogut connectar-se i 
transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició 
dels participants del concurs. Tot i que es poden fer servir altres plataformes, no 
s’acceptaran projectes en la modalitat d’internet de les coses amb prototips que no 
estiguin connectats d’alguna manera a la plataforma SENTILO DIBA. 

 
d) Propostes mixtes, on apareixen apps mòbils o web apps i elements de l’internet de les 

coses:  
 

• El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el 
moment de presentar la proposta, però almenys ha d’haver pogut connectar-se i 
transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició 
dels participants del concurs. Tot i que es poden fer servir altres plataformes, no 
s’acceptaran projectes que no estiguin connectats d’alguna manera a la plataforma 
SENTILO DIBA. 

 
Per a la valoració de les propostes presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

• Cobertura d’una necessitat o aportació d’una solució a una problemàtica real (fins a 
20 punts). 

• Solvència tècnica i operacional (fins a 20 punts).   
• Originalitat, creativitat i component innovador (fins a 15 punts).  
• Disseny i facilitat d’ús (fins a 10 punts). 
• Estar basada en dades obertes d’una administració pública (fins a 15 punts). 
• Enviar dades a SENTILO DIBA des d’algun servei, aplicació, sensor o actuador (fins a 

10 punts). 
• Rebre dades de SENTILO DIBA en algun servei, aplicació o actuador (fins a 10 

punts). 
 
10. Quantia total màxima del premi a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió dels premis 
regulats en la present convocatòria serà de 6.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària següent: 
 

• G/14200/49100/48100 
 
11. Import individualitzat dels premis 
 
L’import  indicat a la base anterior es distribuirà entre les dues propostes que resultin més 
valorades segons els criteris establerts a la base 9, de la forma següent: 4.000,00 € per a la 
que obtingui la puntuació més alta i 2.000,00 € per a la que aconsegueixi el segon lloc en la 
puntuació. 
 
En cas d’empat a la puntuació més alta, els 6.000,00 € es dividirien a parts iguals entre les 
propostes que l’haguessin aconseguit i no hi hauria segon premi. 
 
En cas d’empat a la segona posició, es dividirien a parts iguals entre les propostes 
empatades els 2.000,00 € corresponents al segon premi. 
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El jurat podrà atorgar fins a tres mencions honorífiques, sense dotació econòmica, a 
aquelles propostes que destaquin especialment en els àmbits objecte de valoració. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament del premi previst en 
la present convocatòria serà la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
 
La proposta de concessió del premi serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 22 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

� El diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, o persona en qui delegui, que presidirà el jurat 

� El coordinador d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, o 
persona en qui delegui 

� El Director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, o persona en qui 
delegui 

� Dues persones de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, una 
de les quals exercirà la secretaria del jurat 

� Un tècnic municipal d’un ajuntament de la demarcació de Barcelona 
� Una persona experta que es dediqui professionalment a la gestió o  desenvolupament 

de solucions de territori intel·ligent.  
 
Entre el 17 d’octubre i el 3 de novembre de 2017, els participants dels quals s’hagin 
acceptat les seves propostes seran convocats per aquest òrgan a una sessió en la qual 
hauran de fer una demostració pràctica del funcionament de la solució proposada. En el cas 
que per a aquesta demostració es requereixi un dispositiu mòbil (apps i web apps), l’hauran 
de portar els mateixos aspirants. La no presentació a aquesta sessió comportarà l’exclusió 
de la proposta del procés de selecció. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament del premi 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. 
 
13. 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 dels premis serà, com a màxim, de trenta dies hàbils a comptar 
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
El veredicte del jurat es farà públic entre els dies 14, 15, i 16 de novembre de 2017, a 
l’estand de la Diputació de Barcelona, a l’Smart City Expo World Congress, en un acte que 
s’anunciarà oportunament.  
 
Un cop acordada la concessió dels premis, aquesta serà notificada 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 42 de la LPACAP. 
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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, davant del jutjat contenciós administratiu de 
Barcelona, 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. 
 
14. Acceptació dels premis 
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves el premi així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la 
recepció de l’indicat acord. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests premis, 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 
del premi. 
 

1. Els/les perceptors/res de premis concedits per la Diputació de Barcelona,  s’obliguen 
a executar les activitats premiades 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. 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’obliguen 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, al present premi 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. 

 
16. Forma de pagament 
 
El pagament dels premis concedits 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. 
 
Si el premi és atorgat a un col·lectiu de persones físiques, el seu import es dividirà a parts 
iguals entre tots els membres del grup. 
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17. Termini i forma de justificació 
 
Els premis atorgats hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2017 
mitjançant un escrit signat pels beneficiaris en el qual s’indiqui, si es tracta d’una app o web 
app, la URL pública de la web app o de descàrrega de l’aplicació premiada a la 
plataforma/es per a les quals hagi estat dissenyada i el compromís a mantenir-la disponible 
almenys durant un any a comptar des de la data de publicació. En cas que es premiï una 
solució d’IoT caldrà especificar els detalls de la implementació realitzada. 
 
18. 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 d’esmenar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació del premi. 
 
2. 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 hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar el premi. 
 
19. Compatibilitat amb d’altres ingressos 
 
Els premis atorgats seran compatibles amb qualsevol altre concedit per altres 
administracions o ens públics o privats. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la 
petició i/o obtenció de qualsevol altre ajut públic concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud. 
 
20. Publicitat dels premis concedits 
 
Els premis atorgats 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.  
 
21. Causes de reintegrament  
 
Estarà obligat a reintegrar l’import del premi el/la beneficiari/ària que l’hagi percebut falsejant 
les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per 
incompliment total o parcial de l’objectiu del projecte; per incompliment de l’obligació de 
justificar en els terminis establerts i en els altres supòsits previstos en la normativa de la 
LGS. 
 
22. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que 
gaudeixin de la condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
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23. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 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. 
 
24. Responsabilitats 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que els beneficiaris 
dels premis poguessin realitzar en el desenvolupament de les aplicacions. 
 
25. Consultes sobre aquests premis  
 
Per a qualsevol consulta sobre el concurs es pot contactar amb la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, a través de l’adreça de 
correu electrònic smartcitydiba@diba.cat o bé al telèfon 93 472 35 10.+ 
 
26. Aspectes tècnics per a la connexió a la instància de la plataforma SENTILO DIBA a 

disposició dels participants per al concurs 
 
La Diputació de Barcelona posa a disposició de tots els participants que vulguin presentar 
una solució d’internet de les coses als premis “Apps & IoT for citizens 2017, una única 
instància de la plataforma SENTILO DIBA (http://sentilo.diba.cat/sentilo-catalog-web/premis-
apps-iot-2017) per a la realització dels seus projectes. 
 
Tots els participants que vulguin optar als premis APPS & IoT for citizens i que implementin 
una solució d’internet de les coses hauran de presentar formalment les seves propostes tal 
com indiquen les bases. 
 
Prèviament, per començar a provar la connexió amb SENTILO DIBA i desenvolupar el 
possible projecte, les persones físiques o jurídiques que mostrin interès en participar, 
hauran d'enviar un correu electrònic a l'adreça smartcitydiba@diba.cat abans del 29 de 
setembre, on obtindran un identificador de proveïdor i una clau (token) que els convertirà en 
"proveïdors d'informació (desenvolupadors)" per a poder connectar els seus sensors o 
sistemes a la plataforma SENTILO DIBA. 
 
En aquest correu electrònic haurà d'aparèixer la següent informació i amb el següent format: 
 
Assumpte del missatge: 
 

“Accés a SENTILO DIBA – [Nom i Cognoms de la persona responsable]" 
 
Cos del missatge: 
 

Nom i Cognoms (de la persona responsable) 
 
Número de NIF / NIE / Passaport 
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Un arxiu adjunt amb el document escanejat/fotografiat del NIF/NIE/Passaport 
 
Sol·licitud de l'identificador de proveïdor i token i compromís de responsabilitat escrivint 
el següent text en el correu electrònic: 
 
"Jo, [escriure Nom i Cognoms], amb número de [NIF/NIE/Passport] [escriure número de 
NIF, NIE o Passaport], sol·licito un identificador de proveïdor i una clau de proveïdor per 
poder tenir accés a la plataforma SENTILO DIBA de la Diputació de Barcelona com a 
pas previ per poder participar als premis “Apps & IoT for citizens 2017”, i em comprometo 
a fer un ús adequat d'aquest accés tal com estableixen les Condicions d'ús de l'API de la 
plataforma SENTILO DIBA per al premi Apps & IoT for citizens 2017 que es troben a 
http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens-2017/condicions-us-api/ " 

 
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 d’11 de maig de 2017, de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoca l’atorgament dels premis, mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, “APPS&IOT for citizens 2017 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL 
SERVEI DE LA CIUTADANIA”  
 
Codi de la Convocatòria 201720175120009053 
 
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 es poden trobar a 
http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens-2017 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquest premi les persones físiques (individualment o en grup) 
o jurídiques que hagin realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament. 
 
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 dels premis “APPS&IOT for 
citizens 2017 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL SERVEI DE LA CIUTADANIA” 
que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius, destinats a reconèixer la creació de serveis i aplicacions relacionats 
amb projectes innovadors d’internet de les coses, que utilitzin la plataforma d’actuadors i 
sensors SENTILO de la Diputació de Barcelona i que estiguin relacionats amb algun dels 
àmbits d’actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. 
 
Tercer. Bases reguladores 
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Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada pel Ple de 30 
de març de 2017. 
 
Quart. Quantia 
 
Un primer premi de 4.000 € i un segon premi de 2.000 €. 
 
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 el dia 15 d’octubre de 
2017 a les 23.59 h. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Per poder ser valorada, una proposta haurà de complir els següents requisits: 
 
a) genèrics, comuns a tot tipus de propostes:  

 
• El contingut de les solucions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de 

l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En 
aquest darrer cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres 
demarcacions, sempre que no superin en nombre aquells que formin part de la 
demarcació de Barcelona. 

• L'aplicació ha de ser adequada per a tots els públics i els seus continguts han de ser 
legals i respectuosos amb les persones i les organitzacions. 

• No poden concórrer a la convocatòria els membres del jurat ni els seus parents (fins 
al 2n grau de consanguinitat o d’afinitat). 

• Si l’aplicació o servei necessita de la interacció amb persones i accedeix a dades 
proporcionades explícitament o implícitament pels usuaris, l’aplicació haurà d’utilitzar 
únicament les dades necessàries per al seu propi funcionament i ha d’implementar 
mecanismes que evitin el rastreig de l’usuari.  

 
b) propostes que només utilitzin aplicacions mòbils i web apps: 
 

• Les aplicacions han de tenir implementades totes les seves funcionalitats. No 
s’acceptaran prototips no funcionals.  

• No és necessari que, en el moment de presentar la proposta, l'aplicació estigui 
disponible comercialment però, quan es requereixi, haurà d'estar implementada en un 
dispositiu per tal que el jurat la pugui examinar.  

• En cas d'estar en fase comercial, és a dir, disponible en alguna de les botigues 
d'aplicacions mòbils existents, caldrà que hagi estat publicada per primer cop amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2017.  

• L'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta, com a aplicació nadiua 
en Android, iOS o Windows Phone o bé com a web app.  

 
c) propostes únicament d’internet de les coses: 
 

• El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el 
moment de presentar la proposta, però almenys ha d’haver pogut connectar-se i 
transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició 
dels participants del concurs. Tot i que es poden fer servir altres plataformes, no 
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s’acceptaran projectes en la modalitat d’internet de les coses amb prototips que no 
estiguin connectats d’alguna manera a la plataforma SENTILO DIBA. 

 
d) Propostes mixtes, on apareixen apps mòbils o web apps i elements de l’internet de les 

coses:  
 

• El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el 
moment de presentar la proposta, però almenys ha d’haver pogut connectar-se i 
transmetre dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició 
dels participants del concurs. Tot i que es poden fer servir altres plataformes, no 
s’acceptaran projectes que no estiguin connectats d’alguna manera a la plataforma 
SENTILO DIBA. 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexos 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
sis mil euros( 6.000 € ) a càrrec de l’aplicació pressupostària G / 142000 / 49100 / 
48100 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.” 
 
Servei de Programació 
 
10.- 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 Calaf, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació_Castell”, 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, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 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’hagi presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
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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 Calaf, presentada en data 
21/12/2016, per finançar la inversió “Rehabilitació_Castell” 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:  Ajuntament de Calaf  
Actuació:  Rehabilitació_Castell 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  3.975 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 134/2016 
* d’acord amb la Resolució de 05/04/2017 (B.O.E. núm. 82, de 06/04/2017) 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.  
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-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.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 57.000 € (cinquanta-set mil euros), a l’Ajuntament 
de Subirats, per a finançar l’actuació local “Camí de Can Batista i camí del 
Maset”, 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, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 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’hagi 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 Subirats, presentada en data 
06/04/2017, per finançar la inversió “Camí de Can Batista i camí del Maset” 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:  Ajuntament de Subirats  
Actuació:  Camí de Can Batista i camí del Maset 
Import crèdit:  57.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.294;88 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 7/2017 
* d’acord amb la Resolució de 05/04/2017 (B.O.E. núm. 82, de 06/04/2017) 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 cinquanta-set 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.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 52.000 € (cinquanta-dos mil euros), a l’Ajuntament 
de Subirats, per a finançar l’actuació local “Segon habitatge social a l'Ordal”, 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, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 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’hagi 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 Subirats, presentada en data 
06/04/2017 per finançar la inversió “Segon habitatge social a l'Ordal” 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:  Ajuntament de Subirats  
Actuació:  Segon habitatge social a l'Ordal 
Import crèdit:  52.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,42% 
Interessos implícits estimats  1.181,29 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 8/2017 
* d’acord amb la Resolució de 05/04/2017 (B.O.E. núm. 82, de 06/04/2017) 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 cinquanta-dos 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.”  
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 139.304,84 € (cent trenta-nou mil tres-cents quatre 
euros amb vuitanta-quatre cèntims), a l'Ajuntament d’Igualada, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a 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, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, 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.  
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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). 
 
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 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 2017, 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 d'Igualada presentà en data 04/04/2017 una sol·licitud d'un préstec de 
3.180.500,00 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 d'Igualada. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 3.180.500,00 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 
0,787%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 3.180.500,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 139.304,84 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 139.304,84 EUR a l'Ajuntament d'Igualada per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa 
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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 
04/04/2017, 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 d'Igualada, 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.” 
 
14.-Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 49.274,63 € (quaranta-nou mil dos-cents setanta-quatre 
euros amb seixanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Parets del Vallès, a l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a 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, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, 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 22 desembre de 2016 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 2017, 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 Parets del Vallès presentà en data 05/04/2017 una sol·licitud d'un 
préstec d’1.125.000,00 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 Parets del Vallès. 
 
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.125.000,00 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 
0,787%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.125.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 49.274,63 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 49.274,63 EUR a l'Ajuntament de Parets del 
Vallès 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 05/04/2017, 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 Parets del Vallès, 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 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar 
diversos béns informàtics i mobles com a efectes no utilitzables, cedir-los 
gratuïtament als Ajuntaments de Puig-reig, Sant Antoni de Vilamajor i Tona, 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, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i la Direcció de Serveis 
d’Edificació i Logística d’aquesta corporació, han 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 als ajuntaments de Puig-reig i de Sant Antoni de 
Vilamajor, i per a la cessió de béns mobles a l’Ajuntament de Tona.  
 
Atès que els ajuntaments de Puig-reig i de Sant Antoni de Vilamajor han sol·licitat béns 
informàtics i l’Ajuntament de Tona ha sol·licitat béns mobles a la Diputació de 
Barcelona per a la seva cessió.  
 
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 3 d’abril de 
2017, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària general i 
la Intervenció 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 a cap altre servei o 
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques 
tècniques.  
 
Atès que els ajuntaments de Puig-reig, de Sant Antoni de Vilamajor i de Tona 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 30 i 31 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 
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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 de la 
Presidència, adopti els següents  
  

ACORDS 
 
Primer.- DECLARAR els béns informàtics i els béns mobles relacionats, que seran 
cedits als ajuntaments de Puig-reig, de Sant Antoni de Vilamajor i de Tona, d’acord 
amb la relació adjunta, 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 Actiu 

Fet 
econòmic 

Data 
 fet 

Família 
morfològica Descripció Base 

Amortització 
acumulada 

Valor 
Net 

Ajuntament 
de Puig-reig F166576 H217639 25/11/2011 310102 5 Ordinadors 4.146,74 € 4.146,74 € 0,00 € 
Ajuntament 
de Sant 
Antoni de 
Vilamajor F166577 H217640 25/11/2011 310102 5 Ordinadors 4.146,74 € 4.146,74 € 0,00 € 
Ajuntament 
de Tona F166594 H177894 01/01/2007 340601 1 Cadira 572,97 € 572,97 € 0,00 € 
 F166594 H114646 07/08/2001 340601 1 Cadira 304,89 € 304,89 € 0,00 € 
 F166594 H114645 07/08/2001 340601 1 Cadira 304,89 € 304,89 € 0,00 € 
 F166594 H114643 07/08/2001 340601 1 Cadira 612,85 € 612,85 € 0,00 € 
 F166594 H114649 07/08/2001 340601 1 Cadira 304,89 € 304,89 € 0,00 € 
 F166594 H114654 07/08/2001 340601 1 Cadira 304,89 € 304,89 € 0,00 € 
 F166594 H114655 07/08/2001 340601 1 Cadira 304,89 € 304,89 € 0,00 € 
 F166594 H114644 07/08/2001 340601 1 Cadira 304,89 € 304,89 € 0,00 € 
 F166594 H028290 08/11/1985 340601 1 Cadira 12,35 € 12,35 € 0,00 € 
 F166594 H028291 08/11/1985 340601 1 Cadira 12,35 € 12,35 € 0,00 € 
 F166594 H098405 25/11/1999 340601 1 Cadira 299,03 € 299,03 € 0,00 € 
 F166594 H098407 25/11/1999 340601 1 Cadira 299,02 € 299,02 € 0,00 € 
 F166594 H098410 25/11/1999 340601 1 Cadira 299,02 € 299,02 € 0,00 € 
 F166595 H007945 08/02/1985 340601 1 Taula 162,27 € 162,27€ 0,00 € 

 
 
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 als ajuntaments de 
Puig-reig i de Sant Antoni de Vilamajor pel que fa als béns informàtics, i a l’Ajuntament 
de Tona, quant als béns mobles, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los. 
 
Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part dels ajuntaments de Puig-reig, de Sant Antoni de Vilamajor i de 
Tona, que haurà de ser notificada a la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords als ajuntaments de Puig-reig, de Sant 
Antoni de Vilamajor i de Tona per al seu coneixement i efectes.” 
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Intervenció General 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, establir el preu públic 
per al curs de Postgrau de l’Institut del Teatre denominat “Actors i guionistes 
per a l’audiovisual”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor literal següent: 
 
“Atès que la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de 19 
d’abril de 2017, va aprovar un dictamen, relatiu a informar i elevar a l’òrgan competent 
de la Diputació de Barcelona la modificació de la tarifa de taxes i preus públics de 
l’Institut del Teatre en el sentit d’aprovar el preu públic per al curs de postgrau “Actors i 
guionistes per a l’audiovisual” ja que es considera convenient implementar l’esmentat 
curs de Postgrau adreçat a graduats/graduades i professionals de l’àmbit de les arts 
escèniques i l’audiovisual que vulguin especialitzar-se en els recursos interpretatius i 
en l’escriptura de guió per a la ficció en l’àmbit audiovisual: cinema i televisió. 
 
Vista la corresponent memòria econòmico-financera formulada de conformitat amb allò 
que preveu l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, 
d’aplicació supletòria a les hisendes locals, segons la seva disposició addicional 7a. 
 
Vistos els arts. 41 a 47, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
atribueixen a les Diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
Vist l’informe emès per la interventora delegada en relació a l’establiment del preu 
públic de què s’ha fet esment. 
 
Vista la Circular 47/2014, sobre procediment d’aprovació o modificació d’ordenances, 
taxes i preus públics, on s’estableix que la Intervenció General coordina la tramitació 
de les propostes que en aquesta matèria remetin els organismes autònoms que calgui 
sotmetre a l’aprovació d’òrgans de la Diputació. 
 
Atès el que disposen l’article 44.2 del TRHL i, en el mateix sentit, l’article 6è apartat 2 
de l’Ordenança reguladora de preus públics dels centres gestors i organismes 
autònoms de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en la sessió del dia 27 
d’octubre de 2016, segons els quals es podran establir preus públics que no cobreixin 
el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada quan hi hagi raons socials, 
benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, prèvia consignació de les 
dotacions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si 
n’hi ha. 
 
Vist l’apartat 3.3.a) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), és competència de la Junta de Govern de 
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la Diputació “l’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a percebre 
per la prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat sigui 
superior a 1.000 euros, per delegació del Ple”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’establiment del preu públic per al curs de Postgrau de l’Institut 
del Teatre “Actors i guionistes per a l’audiovisual” d’acord amb la proposta prèviament 
aprovada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària de data 19 
d’abril de 2017. 
 
Segon.- FIXAR l’import del preu públic segons es detalla tot seguit: 
 

• Alumnes de l’Institut del Teatre ....................... 2.100,00 euros 
• Alumnes externs a l’Institut del Teatre  ........... 2.625,00 euros 

 
Tercer.- DETERMINAR que el preu públic de què s’ha fet esment a l’apartat anterior 
serà d’aplicació des del moment de l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
Quart.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.” 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització de preacord 17/X/240548, amb l’Ajuntament de Manlleu, per a 
l’activitat referent a la “Posada en funcionament del Teatre Centre” i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic per import de 600.000€, en el marc de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 5191/16, de data 6 

de juny 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 Ajuntament de Manlleu 
NIF P0811100G 
Preacord  Posada en funcionament del Teatre Centre 
Aportació de la 
Diputació (EUR) 600.000 € 
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Periodificació (EUR) 2017 
2018 

300.000 € 
300.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 
Àmbit de cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 
Centre gestor Oficina de Difusió Artística 
Tipus de preacord Inicial 

 
2. En data 17 de març 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. 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. 

 
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. 

 
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 Manlleu 
NIF P0811100G 
Actuació Posada en funcionament del Teatre Centre 
Codi XGL 17/X/240548 
Aportació de la 
Diputació (EUR) 600.000 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

Termini màxim d’execució 
i justificació 

2017 300.000 € 30 de novembre de 2018 
2018 300.000 € 30 de novembre de 2019 

Classe de recurs  Ajut econòmic 
Àmbit de 
cooperació Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 
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Segon.- FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant 
conveni específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I l’AJUNTAMENT DE 
MANLLEU PER LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL TEATRE CENTRE 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, senyora Mercè Conesa i 
Pagès, facultada en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per 
decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), assistida per la 
secretària general, senyora Petra Mahillo García, 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 en el BOPB de 3 d’agost de 2016. 

  
AJUNTAMENT DE MANLLEU, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
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, 
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 Manlleu 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 núm. 5191/16, de data 6 de 

juny 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 Ajuntament de Manlleu 
NIF P0811100G 
Preacord  Posada en funcionament del Teatre Centre 
Aportació de la Diputació (EUR) 600.000 € 

Periodificació (EUR) 
2017 
2018 

300.000 € 
300.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor Oficina de Difusió Artística 
Tipus de preacord Inicial 
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IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 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. En data 17 de març 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. 

 
VI. 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. 

 
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern (AJG ........), 
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 
 
Primer. Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament de Manlleu i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb 

relació a l’actuació següent: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Manlleu 
NIF P0811100G 
Actuació Posada en funcionament del Teatre Centre 
Codi XGL 17/X/240548 
Aportació de la 
Diputació (EUR) 

600.000 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

Termini màxim 
d’execució i justificació 

2017 300.000 € 30 de novembre de 2018 
2018 300.000 € 30 de novembre de 2019 

Classe de recurs  Ajut econòmic 
Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 
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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.  

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 

 
Classe de recurs Ajut econòmic 
Aplicació pressupostària G/40103/33410/76260 

 
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. 

 
Tercer. 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 2 anys. 
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. 
 

Quart. 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 
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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 31 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. 

 
Cinquè. 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 Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 

tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.  
3. 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. 

 
Sisè. 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. 

 
Setè. Procediment de justificació  
 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per tramitar la 

justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/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. 

 
Vuitè. Pagament  

 
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 

justificació. 
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. 
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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 diferència s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 

 
Novè. 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. 
 
Desè. 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. 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. 

 
Onzè. Tancament  

 
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 

degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà 
de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi pertinent, i 
presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a la revocació dels imports no justificats. 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 
justificats.  

 
Dotzè. 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. 

 
Tretzè. 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. 
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Catorzè. 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. 

 
Quinzè. 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. 

 
Setzè. 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. 

 
Dissetè. 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 sis-cents mil euros (600.000 €), 
amb la següent distribució: 
 

- Tres-cents mil euros (300.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/76260 de l’anualitat 2017. 

 
- Tres-cents mil euros (300.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/401/334/762 de l’anualitat 2018. 
 
Quart.- DECLARAR la pluriennalitat de la despesa. 
 
Cinquè.- CONDICIONAR l’aplicació de l’import concedit aprovada en l’apartat tercer 
de la part resolutiva a l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis 
corresponents de la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

78 
 

Setè.- COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera 
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització de preacord 17/X/241174, amb l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’activitat referent a la “Reconstrucció del Volum Masó” i, en conseqüència, 
atorgar un recurs econòmic, per import de 250.000€, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a 
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 1991/17, de data 14 

de març de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 
Ens destinatari Ajuntament de Canet de Mar 
NIF P0803900J 
Preacord  Reconstrucció del Volum Masó 
Aportació de la 
Diputació (EUR) 250.000 € 

Periodificació (EUR) 2017 250.000 € 
Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina de Difusió Artística 
Tipus de preacord Base de concertació 

 
2. En data 31 de març 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. 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. 

 
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. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per Decret núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR 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 Canet de Mar 
NIF P0803900J 
Actuació Reconstrucció del Volum Masó 
Codi XGL 17/X/241174 
Aportació de la 
Diputació (EUR) 250.000 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

Termini màxim d’execució 
i justificació 

2017 250.000 € 30 de novembre de 2018 
Classe de recurs  Ajut econòmic 
Àmbit de 
cooperació 

Manteniment i reposició d’inversions 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: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR PER A LA RECONSTRUCCIÓ DEL VOLUM MASÓ 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, senyora Mercè Conesa i 
Pagès, facultada en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per 
decret núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), assistida per la 
secretària general, senyora Petra Mahillo García, 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 en el BOPB de 3 d’agost de 2016. 

  
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
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 Canet de Mar i la Diputació han decidit 
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desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació “Manteniment i 
reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les 
actuacions en matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de 
reposició d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el 
seu funcionament i disponibilitat. 

 
III. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 1991/17, de data 14 de 

març de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 
Ens destinatari Ajuntament de Canet de Mar 
NIF P0803900J 
Preacord  Reconstrucció del Volum Masó 
Aportació de la Diputació (EUR) 250.000 € 
Periodificació (EUR) 2017 250.000 € 
Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al 
foment de la diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina de Difusió Artística 
Tipus de preacord Base de concertació 

 
IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 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. En data 31 de març 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. 

 
VI. 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. 

 
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni 

específic, el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern (AJG .....), 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 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

81 
 

2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb 
relació a l’actuació següent: 

 
Ens destinatari Ajuntament de Canet de Mar 
NIF P0803900J 
Actuació Reconstrucció del Volum Masó 
Codi XGL 17/X/241174 
Aportació de la 
Diputació (EUR) 

250.000 € 

Periodificació 
Anualitat 

Import 
(EUR) 

Termini màxim 
d’execució i justificació 

2017 250.000 € 30 de novembre de 
2018 

Classe de recurs  Ajut econòmic 
Àmbit de 
cooperació 

Manteniment i reposició d’inversions 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 és 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.  

 
Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 
 

Classe de recurs Ajut econòmic 
Aplicació pressupostària G/40103/33410/76260 

         
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. 
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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. 

 
Tercer. 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 1 any. 
 
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. 
 
Quart. 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 31 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. 

 
Cinquè. 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 Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 

tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.  
 
3. 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. 

 
Sisè. 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. 

 
Setè. Procediment de justificació  
 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per tramitar la 

justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona, 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/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. 

 
Vuitè. Pagament  
 
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 

justificació. 
 
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 diferència s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 

 
Novè. 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. 
 
Desè. 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. 
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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. 

 
Onzè. Tancament  
 
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 

degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà 
de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi pertinent, i 
presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a la revocació dels imports no justificats. 

 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 

justificats.  
 
Dotzè. 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. 
 
Tretzè. 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. 

 
Catorzè. 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. 
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Quinzè. 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. 
 
Setzè. 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. 
 
Dissetè. 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 dos-cents cinquanta mil euros 
(250.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/76260 del 
pressupost vigent de la Diputació de Barcelona. 
 
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.” 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
empresa Canut Xatart Immobiliaria SL, en resolució de l’expedient núm. 
2017/301.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal 
següent: 
 
“Fets 
 
En data 11/01/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Canut Xatart Immobiliaria, SL de data 09 de gener de 2017, en 
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, 
a la carretera BV-2002 al PK 3+440, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Santa Coloma de Cervelló (expedient núm. 2017/301). 
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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 Canut Xatart Immobiliaria, SL en data 9 de gener de 
2017 i, d’acord amb el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap material ni eina volarà per sobre 

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

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

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

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

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents 

que impliquin un augment de volum de l’edificació existent. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

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

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

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
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 Canut Xatart Immobiliaria, SL, autorització 
d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-2002 al PK 3+440, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló (expedient núm. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

89 
 

2017/301), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals 
i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Canut Xatart Immobiliaria, SL, amb domicili 
a efectes de notificacions a Santa Coloma de Queralt (43420), carrer Progrés, 4, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de poda i tala 
d’arbres a la carretera BV-4401, al terme municipal de Gaià, a favor del senyor 
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/725.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
En data 17/01/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 16 de gener de 2017, en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització de poda/tala d'arbres, a la carretera BV-4401 
del PK 3+700 al PK 4+100, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Gaià 
(expedient núm. 2017/725). 
 
En data 21/03/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada pel senyor XXX en data 16 de gener 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:  
 
- En cap moment s’afectarà el terraplè de la carretera, ni es realitzarà cap moviment 

de terres que afecti el domini públic de la mateixa. 
 
- Es recolliran totes les aigües dels terrenys afectats per aquesta rompuda, per tal 

que l’escorrentiu no arribi ni afecti a cap element funcional, ni a l’esplanació de la 
carretera. 
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- 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. 

 
- 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 terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització de poda/tala d'arbres, a 
la carretera BV-4401 del PK 3+700 al PK 4+100, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Gaià (expedient núm. 2017/725), que s’hauran de dur a terme d’acord 
amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual els treballs autoritzats hauran de ser 
executats. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
21.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de poda i tala 
d’arbres a la carretera B-151, al terme municipal de Castellbisbal, a favor del 
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/1377.- La Junta, de conformitat 
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amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
En data 01/02/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de XXX de data 11 de gener de 2017, en el qual es sol·licita 
autorització de poda/tala d'arbres, a la carretera B-151 del PK 7+000 al PK 9+000, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Castellbisbal (expedient núm. 
2017/1377). 
 
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 pel senyor XXX en data 11 de gener 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. 
 
- 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. 
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels 
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de 
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció. 

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

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

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

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

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització de poda/tala d'arbres, a 
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la carretera B-151 del PK 7+000 al PK 9+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Castellbisbal (expedient núm. 2017/1377), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual els treballs autoritzats hauran de ser 
executats. Transcorregut aquest termini sense que els mateixos s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 

 
22.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de 
conservació i reparació de tancaments, construcció de dipòsit i construcció i 
reforma de vivers provisionals i fàcilment desmuntables d’1 metre cúbic d’aigua, 
a la carretera BV-4406, al terme municipal de Sant Maria de Merlès, a favor de 
l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), en 
resolució de l’expedient núm. 2017/2322.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
En data 24/02/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona 
(ADEFFA) de data 22 de febrer de 2017 en el qual es sol·licita autorització per 
realitzar, a la carretera BV-4406, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Santa Maria de Merlès (expedient núm. 2017/2322) les obres següents: 
 

• Conservació i reparació de tancaments, del PK 13+285 al PK 13+330. 
• Construcció de dipòsit, al PK 13+365. 
• Construcció i reforma de vivers provisionals i fàcilment desmuntables d'1 metre 

cúbic d'aigua, al PK 13+297. 
 
En data 21/03/2017 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’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora 
Autòctona (ADEFFA) en data 22 de febrer de 2017 i d’acord amb el que disposa 
l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre 
l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les 
condicions que s'expressen a continuació:  
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Construcció provisional de vivers fàcilment desmuntables 
 
- Aquesta instal·lació s’autoritza per a un termini de tres anys. 
 
- La instal·lació serà fàcilment desmuntable i es situarà sempre fora de les zones de 

domini públic i servitud de la carretera. 
 
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la 

carretera. 
 
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al 

paviment de la carretera, ni vorals, ni cunetes i en general a l’estructura de la 
carretera. 

 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 

Conservació i reparació de tancaments 
 
- La tanca es situarà fora de la zona de domini públic. Serà totalment diàfana i 

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

 
Construcció de dipòsit 
 
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat. 
 
- El dipòsit restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter general 

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

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

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

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat 
 
- Les aigües recollides pel dipòsit no es podran abocar ni al paviment de la carretera, 

ni a cap element funcional de la mateixa. 
 
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera, 

obres de drenatge o a qualsevol element funcional. 
 
- No és autoritzable la construcció davant de la línia d'edificació. 

 
Condicions generals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 129,2 euros, per concessió 
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de nova construcció i 
ampliació d'edificis. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
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el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i 
Flora Autòctona (ADEFFA) autorització per realitzar, a la carretera BV-4406, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa Maria de Merlès (expedient núm. 
2017/2322) les obres següents: 
 

• Conservació i reparació de tancaments, del PK 13+285 al PK 13+330. 
• Construcció de dipòsit, al PK 13+365. 
• Construcció i reforma de vivers provisionals i fàcilment desmuntables d'1 metre 

cúbic d'aigua, al PK 13+297. 
 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 129,2 
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de 
nova construcció i ampliació d'edificis. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Defensa i Estudi de la 
Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), amb domicili a efectes de notificacions a Santa 
Maria de Merlès (08517), Masia Camadoca s/n, amb indicació dels recursos 
procedents.” 

 
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm. 
2017/2661.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat 
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dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal 
següent: 
 
“Fets 
 
En data 03/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de data 17 de febrer 
de 2017, en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció 
de voreres amb gual, a la carretera BV-1435 al PK 9+845, marge dret, tram urbà, al 
terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2017/2661). 
 
En data 21/03/2017 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 de Santa Eulàlia de Ronçana en data 17 
de febrer de 2017, i d’acord amb el que disposa l’article 128 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i de la vorera. 
 
- Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les terres 

o per qualsevol altre motiu. 
 
- El moviment de terres no afectarà els talussos de la carretera. No es deixarà cap 

element que pugui caure a la carretera. 
 
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació, per a evitar l’aportació a la carretera. 
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de clavegueram. En cas 

connexió directe a la riera, s’assegurarà de que no es puguin produir danys a 
propietats ni a la carretera. 

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

carretera, llevat que estigui expressament autoritzat. 
 
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants 

aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 
autorització d’obres de construcció de voreres amb gual, a la carretera BV-1435 al PK 
9+845, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana 
(expedient núm. 2017/2661), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 
amb domicili a efectes de notificacions a Santa Eulàlia de Ronçana (08187), carretera 
de la Sagrera, 3, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres a la 
carretera BV-5224, al terme municipal de Sant Pere de Torelló, a favor de la 
empresa Manufactures Freixa SL, en resolució de l’expedient núm. 2017/3223.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
En data 14/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Manufactures Freixa S.L. de data 8 de març de 2017 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització de tala d'arbres, a la carretera BV-5224 del 
PK 11+245 al PK 11+250, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Pere de Torelló (expedient núm. 2017/3223). 
 
En data 24/03/2017 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 Manufactures Freixa S.L. en data 8 de març de 2017 
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:  
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- 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, 
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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

106 
 

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. 
 
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 Manufactures Freixa S.L., autorització de tala 
d'arbres, a la carretera BV-5224 del PK 11+245 al PK 11+250, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (expedient núm. 2017/3223), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les 
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual els treballs autoritzats hauran de ser 
executats. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Manufactures Freixa S.L., amb domicili a 
efectes de notificacions a Sant Pere de Torelló (08572), carrer Riu Ges, 44, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
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25.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol publicitari, a la carretera BV-1435, al terme municipal de 
Santa Eulàlia de Ronçana a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient 
núm. 2017/1941.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
En data 15/02/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 23 de novembre de 2016, en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol publicitari, a la 
carretera BV-1435, del PK 12+960 al PK 12+961, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2017/1941). 
 
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 pel senyor XXX en data 23 de novembre de 2016, i 
d’acord amb el que disposa l’article 42.1 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels 
motius que s'expressen a continuació: 
 

• Es tracta d’un rètol públicitari en un sòl no urbà. En qualsevol cas, us 
informen que en aquest punt de la carretera només es pot instal·lar rètols 
indicatius d’establiment mercantil o industrial, amb l’única finalitat 
d’identificació de l’establiment i sense incloure cap informació adicional. 
Aquest tipus de rètol s’ha d’instal·lar en el mateix edifici o en la seva 
immediata proximitat i sempre fora de la zona de servitut de la carretera.” 

 
Fonaments de dret 
 
Atès el que disposa l’article 42.1 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de carreteres, s’informa DESFAVORABLEMENT a 
aquesta sol·licitud donat que: 
 
“42.1 Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar publicitat en una franja de cent 
metres mesurada des de l'aresta exterior de la calçada i es prohibeix, en qualsevol 
cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic de la carretera. Aquesta 
prohibició no dóna dret a indemnització.” 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres d’instal·lació de rètol 
publicitari, a la carretera BV-1435, del PK 12+960 al PK 12+961, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2017/1941), 
sol·licitada pel senyor XXX. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència aprovar 
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a 
la instal·lació de calderes i xarxes de calor municipals alimentades amb estella 
forestal o llenya, per import de 785.907,54 € (set-cents vuitanta-cinc mil nou-
cents set euros amb cinquanta-quatre cèntims).- 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 havent-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança de Subvencions, la 
Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2016, 
va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar l’ús d’energies 
renovables com la biomassa forestal en instal·lacions municipals amb el consum de 
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biomassa que provingui de boscos del seu municipi o d’altres propers, amb l’objectiu 
de gestionar les masses forestals per prevenció d’incendis, fomentar la participació 
d’empreses forestals locals i aprofitar tots els efectes mediambientals positius derivats 
de l’ús de la biomassa forestal, per un import màxim de 850.000 euros. 
  
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 12 de desembre de 2016 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província amb número BDNS 325231.  
 
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 20 d’abril de 2017. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals, de data 6 d’abril de 2017, en què valora les sol·licituds presentades, la 
motivació del qual consta a l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el punt 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la  
Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril 
de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
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d’atorgament de subvencions núm. 201620165120008633, als ajuntaments de la 
província de Barcelona per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor municipals 
alimentades amb estella forestal o llenya, d’acord amb la proposta de l’òrgan constituït 
a l’efecte, i que s’adjunta com annex, als següents beneficiaris i pels imports que s’hi 
relacionen: 
 

Operació 
comptable   Ens NIF Ens 

Import 
atorgat 

1703001588 1 AJ. LLINARS DEL VALLÉS  P0810500I 200.000,00 
1703001588 2 Aj. SANT CELONI P0820100F 165.664,34 
1703001588 3 AJ. CALELLA P0803500H 128.230,95 
1703001588 4 AJ. MOLLET DEL VALLÈS  P0812300B 68.042,69 
1703001588 5 AJ. SANT PERE DE RIBES P0823100C 150.864,97 
1703001588 6 FIGARÓ - MONTMANY P0813300A 73.104,59 

 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment dels requisits 
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte: 
 
1- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Calders (ID 3) per no disposar de 

l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 
2- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (ID 4) per no 

disposar de l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 
3- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (ID 5) per no 

disposar de l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 
4- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Vacarisses (ID 6) per no disposar de 

l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 
5- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament d’Ullastrell (ID 8) per ser un projecte de 

xarxa de calor únicament, que no inclou la instal·lació de caldera; i per mostrar un 
període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 

6- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Begues (ID 9) per ser un projecte que 
mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert; i per 
no disposar de l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 

7- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Pallejà (ID 10) per ser un projecte que 
mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 

8- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Montseny (ID 11) per ser un projecte 
que preveu la utilització d’un combustible no previst a la convocatòria; i per 
mostrar un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 

9- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà (ID 12) per no 
aportar tota la documentació necessària fixada a les bases específiques. 

10- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament d’Aiguafreda (ID 14) per ser un projecte de 
xarxa de calor únicament, que no inclou la instal·lació de caldera; i per no disposar 
de l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 

11- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt (ID 15) per ser 
un projecte que mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval 
establert. 

12- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (ID 16) per ser 
un projecte que preveu la utilització d’un combustible no previst a la convocatòria; i 
per mostrar un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 
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13- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous (ID 17) per ser un 
projecte que mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval 
establert. 

14- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac (ID 19) per no aportar 
tota la documentació necessària fixada a les bases específiques. 

15- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Monistrol de Calders (ID 20) per ser un 
projecte que mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval 
establert; i per presentar la sol·licitud fora del termini establert. 

16- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Tagamanent (ID 21) per ser un projecte 
que preveu una caldera de potència inferior a la requerida a les bases 
específiques. 

17- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament del Bruc (ID 22) per ser un projecte que 
mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 

18- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Pujalt (ID 24) per presentar la sol·licitud 
fora del termini establert. 

19- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Copons (ID 25) per no presentar el 
projecte executiu, sinó una memòria valorada. 

20- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Caldes de Montbui (ID 27) per ser un 
projecte que mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval 
establert. 

21- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (ID 28) per no 
disposar de l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 

22- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Manresa (ID 30) per no disposar de 
l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 

  
Tercer.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de 785.907,54 euros de l’exercici 2017 a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50405/17200/76200.  
 
Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats. 
 

ANNEX AL DICTAMEN DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN EL PROCEDIMENT DE 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I XARXES DE CALOR 
MUNICIPALS ALIMENTADES AMB ESTELLA FORESTAL O LLENYA. 
 
Vist l’expedient seguit en aquesta Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals, a l’objecte de procedir a la concessió de les subvencions que concedeix la 
Diputació de Barcelona als ajuntaments de la província de Barcelona per a la instal·lació de 
calderes i xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal o amb càrrec a 
l’aplicació 762000 del pressupost de l’Oficina Tècnica Municipal de Prevenció d’Incendis 
Forestals de Parcs per a l’exercici 2017, d’acord amb la convocatòria que incorpora les 
bases especifiques, BDNS:325231, publicades en el BOP de 12 de desembre de 2016, i de 
conformitat amb l’article 12.5, de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, aprovada pel Ple Corporatiu en data 30 d’octubre de 2008 i publicada al BOP 
núm.13 annex 1 de data 15 de gener de 2009, resulta: 
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Primer.- A la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions 
esmentades, han concorregut els ajuntaments sol·licitants que es relacionen en aquesta 
proposta de resolució: 
 
ID MUNICIPI EQUIPAMENT 
1 Sant Martí Sarroca CEIP Jaume Balmes, escola bressol, pavelló, IES Alt Foix 
2 Olost Centre cívic, Casal avis 
3 Calders CEIP Anton Busquets 
4 Olesa de Montserrat CEIP Josep Ferrà i Esteva 
5 Olesa de Montserrat CEIP Mare de Déu de Montserrat 
6 Vacarisses Pavelló Poliesportiu 
7 Calella Complex Llobet i Guri 
8 Ullastrell Casal cultural 
9 Begues Centre cívic, sala polivalent i policia local 
10 Pallejà CEIP Àngels Guimerà 
11 Montseny CEIP Puig Drau, casal, escola bressol 
12 Les Masies de Voltregà Escola bressol 
13 Llinars del Vallès Zona esportiva, biblioteca 
14 Aiguafreda CAP, casal, Can Bellit 
15 La Torre de Claramunt CEIP Torrecassana, escola bressol 
16 Vilafranca del Penedès Complex aquàtic 

17 Sant Martí de Tous Ajuntament, Cal Frarés, Edifici Aldo Martin's, Ateneu i nou 
edifici municipal  

18 Figaró – Montmany Centre cívic 
19 Caldes d'Estrac Escola 

20 Monistrol de Calders CEIP L'esqueix, Pavelló, Sala petita pavelló, camp de 
futbol, llar infants, Casal d'avis 

21 Tagamanent Casa consistorial 
22 El Bruc CEIP El Bruc 
23 Sant Celoni CEIP Josep Pallerola i Roca (fase 1) 
24 Pujalt Barri cunill de Pujalt 
25 Copons Rectoria, Ajuntament, bar, piscina, casal 
26 Sant Pere de Ribes Piscina Espai Blau 
27 Caldes de Montbui Escola bressol, CEIP EL Calderí 
28 Sant Boi de Llobregat Xarxa de Calor "La Parellada" 
29 Mollet del Vallès Pavelló Plana Lledó i CEIP Joan Salvat Papasseit 
30 Manresa Zona esportiva el Congost 
 
Total sol·licituds: 30.  
 
En escrit de data 22 de març de 2017, l’Ajuntament d’Olost renuncia a la sol·licitud 
presentada el desembre de 2016 relativa a aquesta convocatòria per donar prioritat a la 
sol·licitud de la convocatòria de cofinançament pel Programa Operatiu FEDER de 
Catalunya, establerta per l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març. 
 
En escrit de data de sortida de 29 de març de 2017, l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca 
renuncia a la sol·licitud de subvenció presentada  el desembre de 2016 relativa a aquesta 
convocatòria per donar prioritat a la sol·licitud de la convocatòria de cofinançament pel 
Programa Operatiu FEDER de Catalunya establerta per l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març 
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Segon.- En les bases de la convocatòria s’estableixen els següents criteris d’avaluació de 
mèrits i de valoració de la subvenció a concedir als destinataris de les ajudes ofertades en 
pública concurrència:  
 

Criteri 
Puntuació 
màxima  

Municipis de menys de 20.000 habitants 
Puntuació màxima: 1 punt si compleix 1 

Municipi amb un conveni signat amb una Associació de 
Propietaris Forestals i la Diputació de Barcelona per a la 
Restauració i Millora Forestal a data de la publicació oficial 
d’aquesta convocatòria. 
Puntuació màxima: 1 punt si compleix  

1 

Municipi amb un contracte amb una Associació de Propietaris 
Forestals per al subministrament d’estella o llenya que provingui 
d’actuacions per a la prevenció d’incendis forestals. 
Puntuació màxima: 1 punt si compleix 

1 

Municipi que disposi de comptabilitat energètica municipal a 
través d’un programa informàtic específic per a tal fi. 
Puntuació màxima: 1 punt si compleix 

1 

Emissions anuals estalviades per kW de potència instal·lada*. 
Estalvi d’emissions segons la fórmula E = Q / P, on, 
Q = Quantitat de CO2 emesa a l’actual instal·lació; en tones de 
CO2 anuals (t/any). 
P = Potència nominal instal·lada segons el projecte executiu de 
la nova instal·lació amb biomassa, en kW. 
E = Estalvi d’emissions, en t/kW·any 
De l’aplicació d’aquesta fórmula s’obtindrà el valor de la 
puntuació d’aquest criteri amb dos decimals, la qual no superarà 
1 punt. 

1 

 
* En cas de nous sistemes de calefacció que no incorporin sistemes preexistents, la 
puntuació d’aquest apartat serà 0 pel fet que no comporten estalvi energètic sobre la 
despesa actual. Per el càlcul de les emissions s’agafaran les dades de l’Oficina Catalana de 
Canvi Climàtic pel 2015. 
 
Tercer.- Amb data 30 de març de 2017 es va constituir l’òrgan col·legiat format sota la 
presidència diputat adjunt d’Espais Naturals, Sr. Jesús Calderer Palau; pel coordinador 
d’Àmbit d’Espais Naturals, Sr. Jordi Padrós Selma; pel gerent de Serveis d’Espais Naturals, 
Sr. Jordi Bellapart Colomer i per la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, Sra. 
Àngels Palacio Pastor, que actua com a secretaria del l’Òrgan Col·legiat. Excusa la seva 
presencia la representant de la presidència de la corporació, Sra. Nico Pérez Sánchez. 
 
Quart.- Atès que posteriorment s’han detectat errors materials en els càlculs dels imports a 
atorgar que figuren a l’informe tècnic de data 29 de març de 2017. 
 
Cinquè.- Atès que s’ha procedit a rectificar l’informe tècnic de valoració mitjançant un de 
nou de data 6 d’abril de 2017 un cop corregits els errors materials.   
 
Sisè.- Atès que s’ha donat trasllat als membres de l’Òrgan Col·legiat per a que siguin 
coneixedors d’aquests fets i donin la seva conformitat en l’acta de data 6 d’abril de 2017, al 
nou informe tècnic rectificat que formula la proposta de concessió de subvencions als 
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ajuntaments de la província de Barcelona per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor 
municipals alimentades amb estella forestal. 
 
Setè.- L’òrgan col·legiat, un cop vist aquest nou informe tècnic de data 6 d’abril de 2017 que 
recull la informació, valora les peticions i determina les quantitats a subvencionar a cada 
beneficiari de conformitat amb els criteris objectius esmentats en el paràgraf anterior, 
formula la proposta de concessió de subvencions als ajuntaments relacionats a continuació: 
 
D’acord amb la puntuació, s’atorga íntegrament l’import a les següents sol·licituds:  
 

ID Municipi  Import atorgat  Puntuació  
13 Llinars del Vallès 200.000,00 € 4,14 
23 Sant Celoni 165.664,34 € 3,20 
7 Calella 128.230,95 € 3,12 
29 Mollet del Vallès 68.042,69 € 2,64 
26 Sant Pere de Ribes 150.864,97 € 2,39 
18 Figaró – Montmany 73.104,59 € 2,14 
  785.907,54  

 
No es desestima cap sol·licitud per manca de pressupost. 
 
Es deneguen 22 sol·licituds pels motius que es detallen a continuació: 
1- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Calders (ID 3) per no disposar de l’aprovació 

definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 
2- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (ID 4) per no disposar de 

l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 
3- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (ID 5) per no disposar de 

l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 
4- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Vacarisses (ID 6) per no disposar de 

l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 
5- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament d’Ullastrell (ID 8) per ser un projecte de xarxa 

de calor únicament, que no inclou la instal·lació de caldera; i per mostrar un període 
d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 

6- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Begues (ID 9) per ser un projecte que 
mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert; i per no 
disposar de l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 

7- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Pallejà (ID 10) per ser un projecte que 
mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 

8- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Montseny (ID 11) per ser un projecte que 
preveu la utilització d’un combustible no previst a la convocatòria; i per mostrar un 
període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 

9- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà (ID 12) per no 
aportar tota la documentació necessària fixada a les bases específiques. 

10- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament d’Aiguafreda (ID 14) per ser un projecte de 
xarxa de calor únicament, que no inclou la instal·lació de caldera; i per no disposar de 
l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 

11- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt (ID 15) per ser un 
projecte que mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 

12- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (ID 16) per ser un 
projecte que preveu la utilització d’un combustible no previst a la convocatòria; i per 
mostrar un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 

13- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous (ID 17) per ser un 
projecte que mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 
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14- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac (ID 19) per no aportar tota 
la documentació necessària fixada a les bases específiques. 

15- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Monistrol de Calders (ID 20) per ser un 
projecte que mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert; 
i per presentar la sol·licitud fora del termini establert. 

16- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Tagamanent (ID 21) per ser un projecte que 
preveu una caldera de potència inferior a la requerida a les bases específiques. 

17- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament del Bruc (ID 22) per ser un projecte que mostra 
un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 

18- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Pujalt (ID 24) per presentar la sol·licitud fora 
del termini establert. 

19- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Copons (ID 25) per no presentar el projecte 
executiu, sinó una memòria valorada. 

20- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Caldes de Montbui (ID 27) per ser un 
projecte que mostra un període d’amortització simple calculat fora de l’interval establert. 

21- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (ID 28) per no 
disposar de l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 

22- Es denega la sol·licitud de l’Ajuntament de Manresa (ID 30) per no disposar de 
l’aprovació definitiva del projecte executiu dins del termini establert. 

 
Per tot això, com a resultat de la valoració observada i de conformitat amb els membres 
integrants de l’òrgan col·legiat, es formula per part del president del mateix proposta de 
concessió de subvenció als beneficiaris relacionats i pels imports que es consignen.” 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment les revocacions parcials dels saldos sobrants de les subvencions 
atorgades a les entitats sense ànim de lucre Federació Associacions Culturals i 
Educatives de Persones Adultes, Unión Cultural Latinoamericana i Llar del 
Pensionista de Lillet, per estar justificades per menor import, concedides en el 
marc de la convocatòria 6573/2015 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, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord, núm. 798/14, de la Junta de Govern, reunida 

en sessió el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar la convocatòria núm. 
6573/2015 de subvencions a entitats sense ànim de lucre així com les Bases 
reguladores de la concessió i gestió d’aquestes subvencions, les quals es van 
publicar al BOPB del dia 7 de gener de 2015. 

 
2. La Diputació de Barcelona, en data 15 d’abril de 2015, va publicar al BOPB el 

resultat del concurs de la convocatòria núm. 6573/2015 de subvencions a entitats 
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sense afany de lucre. Aquestes subvencions es van atorgar en la Junta de Govern 
reunida en sessió ordinària del dia 9 d’abril de 2015 (acord 178/15). 

 
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2015 i 

el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 21 de les referides Bases 
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a 
màxim, el dia 31 de març de 2016. 

 

4. Com a resultat de la revisió de les justificacions entrades al Registre de Factures, a 
les entitats relacionades a continuació se’ls ha liquidat una quantitat de la subvenció 
inferior a l’atorgada, ja que han justificat per un import inferior a dita subvenció, 
perquè, tot i haver executat el projecte, tenen despeses directes insuficients 
imputables a les actuacions subvencionades: 
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Beneficiari 

 
NIF 

 
Actuació 

subvencionada 

 
Import 

subvenció 
atorgada B

es
tr

et
a 

 
Import pagat a 
la justificació 

de la 
subvenció 

 
Import revocació 
parcial per 
justificar menor 
import 

 
Núm. 

Operació 
comptable 

(AD) 

 
 

Posició 

 
Aplicació  

Pressupostària 

 
(FACEPA)  
Federació Ass. 
Culturals i 
Educatives de 
Persones Adultes 

 
 

G60927498 Grup multicultural 
 
 
 

 
 

3.000,00 

 
 

SI 

 
 

2.658,68 

 
 

341,32 

 
 

1503001624 

 
 

24 

 
 

G/60300/23110/48900 

 
(UCLT) 
Unión Cultural 
Latinoamericana 

 
 

G63652002 

 
Reutilización textil y 
mejora de la 
autoestima de 
mujeres residentes 
en Barcelona 

 
 

1.323,28 

 
 

NO 

 
 

1.260,00 

 
 

63,28 

 
 

1503001626 

 
 

02 

 
 

G/60300/23110/48900 

 
Llar del Pensionista 
de Lillet.  

 
 

G59165316 

 
La participació de la 
gent gran com a 
teràpia comunicativa  

 
900,00 

 
SI 

 
614,57 

 
285,43 

 
1503001626 

 
14 

 
G/60300/23110/48900 

TOTAL   5.223,28  4.533,25 690,03    
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5. S’ha constatat que les entitats relacionades al punt anterior encara que hagin cobrat 
alguna bestreta a compte de la subvenció atorgada, aquesta quantitat ha quedat 
degudament justificada.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’art. 30.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), 

indica que l’incompliment de l’obligació de justificar la subvenció en els termes 
establerts en la mateixa llei o la justificació insuficient de la subvenció determinarà 
que s’apliqui una reducció de la subvenció, en la mateixa proporció de l’import 
deixat de justificar. 

 
2. L’obligació de justificar i la quantia mínima de despeses a declarar, també està 

recollida a les Bases reguladores de la convocatòria 6573/2015; així com la forma i 
els documents que cal presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció 
(bases 17, 18, 19, 20, 21 i 22). 

 
3. L’art. 34.3 de la LGS assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial 

de la subvenció, en el supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la 
subvenció.  

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

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada 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, pels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa, per 
delegació de la Presidència,  l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR, inicialment, pels motius expressats a la part expositiva, la 
revocació parcial dels saldos sobrants de les subvencions concedides a les següents 
entitats d’acord a les dades seguidament detallades: 
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Beneficiari 

 
NIF 

 
Actuació 

subvencionada 

 
Import 

subvenció 
atorgada B

es
tr

et
a 

 
Import pagat a 
la justificació 

de la 
subvenció 

 
Import revocació 
parcial subv. per 
justificar menor 
import 

 
Núm. 

Operació 
comptable 

(AD) 

 
 

Posició 

 
Aplicació  

Pressupostària 

 
(FACEPA)  
Federació Ass. 
Culturals i Educatives 
de Persones Adultes 

 
 

G60927498 
Grup multicultural 
 
 
 

 
 

3.000,00 

 
 

SI 

 
 

2.658,68 

 
 

341,32 

 
 

1503001624 

 
 

24 

 
 

G/60300/23110/48900 

(UCLT) 
Unión Cultural 
Latinoamericana 

 
 

G63652002 

 
Reutilización textil y 
mejora de la 
autoestima de 
mujeres residentes 
en Barcelona 

 
 

1.323,28 

 
 

NO 

 
 

1.260,00 

 
 

63,28 

 
 

1503001626 

 
 

02 

 
 

G/60300/23110/48900 

 
Llar del Pensionista 
de Lillet.  

 
 

G59165316 

 
La participació de la 
gent gran com a 
teràpia 
comunicativa  

 
900,00 

 
SI 

 
614,57 

 
285,43 

 
1503001626 

 
14 

 
G/60300/23110/48900 

TOTAL   5.223,28  4.533,25 690,03    
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Segon.- CONCEDIR al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per a presentar les al·legacions i altres 
elements de prova que consideri oportuns per justificar la subvenció. Finalitzat el tràmit 
d’audiència, si l’interessat no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats interessades i relacionades en 
aquest acte.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial, per un import de 225,34 € (dos-cents vint-i-cinc 
euros amb trenta-quatre cèntims), de la subvenció atorgada a l’entitat sense 
ànim de lucre Centre d’Acolliment per a Estrangers, 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, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent: 
 
“Fets  
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 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 van 
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, el Centre 

d’Acolliment per a Estrangers, NIF V60662293, va ser beneficiat amb una 
subvenció màxima de 2.050,00€ i, el dia 30 de març de 2015, va presentar el 
compte justificatiu del seu ajut econòmic, el qual va ser rebutjat per erroni. Van 
tornar a presentar una nova justificació el dia 16 de juliol de 2015. De la revisió 
d’aquesta segona justificació es desprèn que les següents despeses tenen la 
consideració d’indirectes, degut a la seva naturalesa de genèriques pel 
desenvolupament de l’activitat de l’entitat: 

 
Núm. ordre Import imputat Concepte 
1 212,31€ Assegurança 
2 74,75€ Assegurança 
12 25,29€ Factura telèfon 
TOTAL 312,35€  
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4. Tenint en compte l’exposat al paràgraf anterior, l’import total de les despeses 
indirectes supera el percentatge del 5% (87,01€) de les considerades directes 
(1.740,24€), motiu pel qual s’observa un import de 225,34€ de despesa indirecta no 
subvencionable. 
 

5. La Diputació de Barcelona, el dia 2 de juliol de 2014, va pagar (operació de 
reconeixement d’obligació número 1404026100) 1.025,00€ al Centre d’Acolliment 
per a Estrangers. Aquest pagament es va realitzar en concepte d’avançament del 
50% de la subvenció atorgada, d’acord al previst a les Bases reguladores. El 50% 
restant (1.025,00€) es va abonar (operació de reconeixement d’obligació número 
1504033507) a l’esmentada entitat el 5 de novembre de 2015. 

 
6. Per tot l’exposat, la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania considera que cal 

revocar parcialment la referida subvenció per un import de 225,34€; així com 
declarar l’obligació del Centre d’Acolliment per a Estrangers de reintegrar l’import 
revocat. 

 
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, convocatòria de l’any 
2014, que estableix que 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. 
 

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 al Centre d’Acolliment per a 
Estrangers, NIF V60662293, per un import de dos-cents vint-i-cinc euros amb trenta-
quatre cèntims (225,34), d’acord amb el següent detall: 
 

Beneficiari NIF Actuació 
subvencionada 

Import 
subvenció 
atorgada 

Import 
pagat 

Import 
revocació 
parcial 

Import a 
reintegrar 

Número op. 
AD 

Posició 

Centre 
d’Acolliment 
per a 
Estrangers 

V60662293 Centre 
d’acolliment per 
estrangers 

2050,00€ 2050,00€ 225,34€ 225,34€ 1403001489 46 

 
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 
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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 del Centre 
d’Acolliment per a Estrangers, NIF V60662293, de reintegrar l’import de dos-cents vint-
i-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (225,34), 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. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat interessada.”  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió, 
essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la  secretària que en dóna fe.   
 
Vist i Plau 
La presidenta, 
 


