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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 26 d’octubre de 2017, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon,
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals
(ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta
cinquena, senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret
a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora
Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles
García i Cañizares (CiU) i Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i
Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fabrega i Colomer (ERCAM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Josep
Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats
i diputades amb veu però sense vot següents: senyores Núria Marín i Martinez (PSCCP) i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), i senyor Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s).
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, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer
accidental, senyor Jordi Espasa Costa i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luis Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència els diputats senyors Manuel Reyes López (PP) i Joaquim
Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
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 5 d’octubre de 2017.
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2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació
de la Diputació de Barcelona en diversos organismes.

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe favorable emès per la Secretària General d’aquesta Corporació, de data
6 de setembre de 2017, en relació: d’una banda amb l’expedient de modificació
de l’agrupació constituïda pels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del
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Boix i Castellnou de Bages, per al sosteniment en comú del lloc de treball de
secretaria-intervenció, en el sentit que inclogui només els ajuntaments de
Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages i, d’altra banda, amb l’expedient de
constitució d’una nova agrupació dels municipis de Calders i Castellcir, per al
sosteniment en comú del lloc de secretaria – intervenció.
4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe favorable emès per la Secretària General d’aquesta Corporació, de data
12 de setembre de 2017, en relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació
constituïda pels municipis de Castellolí i Marganell, per al sosteniment en comú
del lloc de treball de secretaria-intervenció.

5.

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. 3 de Barcelona, en el procediment núm.
6/2017, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat
Allianz Seguros y Reaseguros, SA, contra el Decret de la Presidència de 25
d’octubre de 2016, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial, formulada pels danys materials soferts per un vehicle amb motiu de
l’accident de trànsit, ocorregut el dia 26 de desembre de 2015, a la carretera C246a, en el pk 39,5 a l’altura de Sitges, a causa de la topada contra un porc
senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.

6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Interlocutòria, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada
per la Sala Social del Tribunal Suprem, en el procediment núm. 3538/2017, que
declara la no admissió del recurs de cassació per a la unificació de doctrina,
interposat per la senyora XXX contra la Sentència dictada per la Sala Social del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 4 de juliol de 2016, en el
recurs de suplicació 1811/2016, interposat per l’actora davant la Sentència
dictada pel Jutjat Social núm. 12 de Barcelona, en el procediment núm.
691/2014, seguit contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria
General de la Seguretat Social, Mutua Activa Mutua 2008 i Diputació de
Barcelona, relativa al reconeixement de la situació d’incapacitat permanent.

7.

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. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 227/2016, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor XXX contra el Decret de la Presidència, de 29 de setembre de 2016, que
va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial, formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 23 d’abril de
2015, quan circulava per la carretera BV-5001, en el municipi de Montcada i
Reixac, a causa de la topada contra un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la calçada.

8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el
2

Àrea de Presidència
Secretaria General

procediment núm. 357/2016-E, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 20
de juny de 2016, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials ocasionats en el seu habitatge situat a la
carretera de Berga, núm. 4, com a conseqüència de les obres d’ampliació del
pont de Sant Quirze, en la carretera BV-5227.
9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de de la
Sentència, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el procediment
abreujat núm. 429/2016-J, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de setembre de 2016,
que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 24 de juliol
de 2015, quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera BV-1123, a
causa, segons la reclamant, de la col·lisió contra un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la via.

10.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7892/2017, de data 24 de juliol,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 228/2017-A3, procediment ordinari, interposat per
l’Ajuntament de La Palma de Cervelló contra el Decret del Diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de 21 de
desembre de 2016, que va acordar formalitzar una compensació econòmica amb
l’esmentat Ajuntament, amb la finalitat de liquidar els deutes pendents derivats
de la segregació del terme municipal de Cervelló, per a constituir el nou municipi
de La Palma de Cervelló l’any 1998.

11.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7862/2017, de data 24 de juliol,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 197/2017-V, procediment abreujat, interposat per SERVEIS
INTEGRALS D’ENGINYERIA I ARQUITECTURA SIENA, SL contra el Decret de
la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de 22 de desembre
de 2016, que va aprovar l’acta de recepció definitiva i la liquidació del contracte
per a la redacció del Projecte de Millora de la carretera BV-5202, al terme
municipal de Sant Julià de Vilatorta, amb un saldo favorable als interessos de la
Diputació de Barcelona per import de 1.361,15 €, IVA inclòs.

12.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7377/2017, de data 17 de juliol,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat Social
núm. 1 de Girona, conjuntament amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social, el
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i la
Tresoreria General de la Seguretat Social, en el procediment de jubilació núm.
397/2017, instat pel senyor XXX en reclamació de la prestació de pensió de
jubilació.
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13.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7653/2017, de data 20 de juliol,
pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 220/2017-S, procediment ordinari, interposat pel senyor XXX i
la senyora XXX contra la publicació al BOP de la Resolució de la Presidència de
la Diputació, de 4 d’abril de 2017, que va resoldre definitivament les al·legacions
presentades pels actors, i l’aprovació definitiva del projecte constructiu de
“Millora d’intersecció entre les carreteres BP-1432 i la BV-1483 TM Bigues i
Riells”, així com la relació de béns i drets afectats.

14.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7152/2017, de data 11 de juliol,
pel qual s’acorda comparèixer davant l’Audiència Nacional, Sala Contenciosa
Administrativa, Secció 5a, en el procediment ordinari núm. 85/2017, instat per
l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona contra l’Acord de la Secretaria d’Estat de
Seguretat del Ministeri de l’Interior, de 5 de desembre de 2016, que va
desestimar la sol·licitud de l’esmentat Ajuntament, de reversió d’uns terrenys
que, en el seu moment, va cedir gratuïtament a la Diputació perquè construís
una caserna de la Guàrdia Civil i, alhora, transmetés el sòl i la construcció al
Ministeri de l’Interior.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
15.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria en règim de
concurrència competitiva, a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per
a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius.

Direcció de Relacions Internacionals
16.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial de la subvenció atorgada a la Societat de Tècnics d’Automoció per al
projecte “Cooperació per al desenvolupament Argentina – Catalunya”, en el marc
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació territorial de la
Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014).

Gabinet de Premsa i Comunicació
17.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig Quant saps dels
nostres parcs?

18.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig Subscriu-te al butlletí
de turisme.
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19.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig Convida els teus
amics a subscriure’s al butlletí de turisme.

20.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig Enquesta butlletí de
turisme.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
21.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals i el seu règim
regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

22.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de modernització de polígons, el seu règim regulador i
l’obertura del termini de presentació de sol·licituds, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.

23.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar la
quantia total de la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2017, en el marc
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i incrementar els ajuts econòmics
gestionats pel Servei de Salut Pública.

24.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació dels terminis d’execució i justificació de diverses actuacions
aprovades en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

25.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
requeriment presentat per l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat contra l’acord
núm. 290/17, adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de data 29 de
juny de 2017, pel qual es va desestimar l’ampliació de terminis i es va revocar
l’ajut “Nou local del casal jove al centre d'esports Can Coll”, aprovat en el marc
del Programa complementari de suport a les inversions financerament
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2012-2015".

Servei de Contractació
26.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, inadmetre a tràmit, en
tractar-se d’un acte no susceptible de recurs, el recurs de reposició, interposat
per l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA contra l’acord núm.
154/17, adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de data 27 d’abril de
2017 que resolia un recurs de reposició i penalitzava, per incompliments
detectats durant el període comprés des de l’1 de novembre de 2015 al 30 d’abril
de 2016, en els contractes dels lots 3 (Vigilància, protecció i control del Centre
d’Estudis i Recursos Culturals) i 5 (Vigilància, protecció i control d’accés a l’edifici
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Londres) del Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de
Barcelona, dividit en 10 lots.
27.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, amb efectes d’1
de novembre de 2017 a 31 de març de 2018, els contractes relatius 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.

28.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa
UNIPOST, SAU per determinats incompliments detectats al llarg de l’any 2016
en el contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària.

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
29.

IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació del Crèdit de Caixa atorgat a l’Ajuntament d’Igualada, per a finançar
l’actuació local “Mur de contenció parc del repòs. Fase 1”, en haver sol·licitat el
dit Ajuntament destinar el préstec a finançar una altre inversió.

30.

IGUALADA.- 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 d'Igualada, per a finançar l’actuació local “Proj. constructiu del
camí del parc de Les Comes”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

31.

MARTORELL.- 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 Martorell, per a finançar l’actuació local “Nou pavelló
triple esportiu (PAV-3)”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

32.

MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setantacinc mil euros), a l’Ajuntament de Molins de Rei, per a finançar l’actuació local
“Nova biblioteca municipal 2017”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

33.

SANT CUGAT DEL VALLÈS.- 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 Sant Cugat del Vallès per a finançar
l’actuació local “Construcció Pavelló esportiu la Guinardera”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.

34.

VIC.- 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 Vic, per a finançar l’actuació local “Equips informàtics i noves
aplicacions”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
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Programa de Crèdit Local
35.

CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 45.328,96 € (quaranta-cinc mil tres-cents
vint-i-vuit euros amb noranta-sis cèntims), a l'Ajuntament de Cardedeu, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.

36.

CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 97.292,44 € (noranta-set
mil dos-cents noranta-dos euros amb quaranta-quatre cèntims), a l'Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.

37.

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 103.573,38 €
(cent tres mil cinc-cents setanta-tres euros amb trenta-vuit cèntims), a
l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.

38.

SABADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 122.688,71 € (cent vint-i-dos mil sis-cents
vuitanta-vuit euros amb setanta-un cèntims), a l'Ajuntament de Sabadell, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.

39.

OLIVELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 35.868,45 € (trenta-cinc mil vuit-cents
seixanta-vuit euros amb quaranta-cinc cèntims), a l'Ajuntament d’Olivella, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.

40.

SANT JOAN DE VILATORRADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 18.955,75 € (divuit mil
nou-cents cinquanta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.

41.

SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 22.664,48 € (vint-i-dos mil siscents seixanta-quatre euros amb quaranta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Sant
Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.

42.

SANT POL DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 20.868,53 € (vint mil vuitcents seixanta-vuit euros amb cinquanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Sant
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Pol de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.
43.

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 129.313,36 €
(cent vint-i-nou mil tres-cents tretze euros amb trenta-sis cèntims), a l'Ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.

44.

SANT QUINTÍ DE MEDIONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 23.020 € (vint-i-tres mil vint
euros), a l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, amb l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.

45.

SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 20.124,49 € (vint mil cent vint-i-quatre
euros amb quaranta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Sentmenat, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.

46.

TORRE DE CLARAMUNT, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 8.241,63 € (vuit mil doscents quaranta-un euros amb seixanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de la Torre
de Claramunt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Gerència de Serveis de Turisme
47.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia per part de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf de
l’import de 10.000€, fixat dins de l’aportació total per a l’any 2016, a
conseqüència de la impossibilitat d’execució d’un projecte singular, derivat del
Contracte Programa signat entre aquesta entitat i la Diputació de Barcelona, en
data 15 de novembre de 2016.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Gerència de Serveis de Cultura
48.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
concessió de subvencions de la convocatòria realitzada, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes
culturals dels municipis capital de comarca de la província de Barcelona per a
l’any 2017.
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49.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni marc amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic i l’Associació
Festival Internacional de Música de Cantonigròs, amb l’objecte de fomentar la
celebració anual del Festival Internacional de Música de Cantonigròs i contribuir
a la seva projecció pública.

50.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’adhesió
de la Diputació de Barcelona a la Carta de Compromís de Xarxa RICC.

Gerència de Serveis d’Educació
51.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les seves bases específiques per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a les llars
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona,
per al curs 2016-2017.

52.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació
Jaume Bofill per al desplegament de les xarxes d’aprenentatge entre centres
educatius sobre una base local i/o territorial del Programa Escola Nova 21 Xarxes Locals Escola Nova 21-.

53.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
revocació inicial d’un ajut econòmic, atorgat a l’Associació Pedagògica Ada per al
Desenvolupament de l’Infant, per import de 18.137,46 €, en no haver presentat
cap justificació de la subvenció, dins del programa destinat al finançament i
suport d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre de la
demarcació de Barcelona, per al curs 2014-2015.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
54.

Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Martorelles, en resolució de l’expedient núm. 2017/4096.

55.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització de plantació d’arbres a les
carreteres B-150 i B-151, al terme municipal de Castellbisbal, a favor de
l’Ajuntament de Castellbisbal, en resolució de l’expedient 2017/4285.

56.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cabrils, en resolució de l’expedient núm. 2017/4371.

57.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’instal·lació de
parada de bus i d’urbanització, a la carretera BV-1462, al terme municipal de
Barcelona, a favor de l’Ajuntament de Barcelona, en resolució de l’expedient
núm. 2017/4435.
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58.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització de diverses actuacions
d’afecció a la carretera BV-4022, i a la carretera BV-4025, al terme municipal de
Cercs, a favor d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en
resolució de l’expedient núm. 2017/4904.

59.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Gualba, en resolució de l’expedient núm. 2017/5120.

60.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’instal·lació de rètol
informatiu S-520 amb el text “Municipi Reserva de la Biosfera”, a la carretera BV5116, al terme municipal de Gualba, a favor de l’Ajuntament de Gualba, en
resolució de l’expedient núm. 2017/5121.

61.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2017/5146.

62.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’instal·lació de rètol
informatiu de radar, a la carretera BV-1462, al terme municipal de Sant Cugat del
Vallès, a favor del Servei Català de Trànsit – Serveis Centrals, en resolució de
l’expedient núm. 2017/5225.

63.

Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’instal·lació d’un
mirall a la carretera BV-5001, al terme municipal de Montornès del Vallès, a favor
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2017/5331.

64.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització de poda/tala d’arbres a la carretera
BP-1432, als termes municipals de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, a
favor de Masia El Villar, CB, en resolució de l’expedient núm. 2017/5462.

65.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de construcció de tancament
diàfan i de construcció d’edificació, a la carretera BP-1432, al terme municipal de
l’Ametlla del Vallès, a favor d’Excavacions A. Mumbrú, SL, en resolució de
l’expedient núm. 2017/5749.

66.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’instal·lació de cartell
d’obres provisional per a les obres de reurbanització de la plaça dels Bous, a la
carretera BV-5123, al terme municipal de Massanes, a favor de l’Ajuntament
d’Hostalric, en resolució de l’expedient 2017/5831.

67.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Muntanyola, en resolució de l’expedient núm. 2017/5832.

68.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2017/5841.
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69.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de construcció d’un
aparcament a la carretera C-1413b, al terme municipal de Centelles, a favor de
l’Ajuntament de Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2017/5866.

70.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de construcció de cobert, a la
carretera BV-1081, al terme municipal de Castellfollit del Boix, a favor del senyor
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/5881.

71.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2017/6236.

72.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de construcció d’un cobert de
fusta per cavalls, a la carretera BV-5201, al terme municipal de Sant Sadurní
d’Osormort, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/6426.

73.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Callús, en resolució de l’expedient núm. 2017/6632.

74.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització de la tala de dos arbres, a la
carretera BV-5106, al terme municipal d’Òrrius, a favor de l’Ajuntament d’Òrrius,
en resolució de l’expedient núm. 2017/6635.

75.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de Caravàning Blanes
Els Pins, SL, en resolució de l’expedient núm. 2017/6712.

76.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de construcció de set
habitatges unifamiliars de planta i pis, a la carretera BV-5031, al terme municipal
de Mataró, a favor de Pacific Panoramics, SL, en resolució de l’expedient núm.
2017/6854.

77.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de col·locació d’un mirall, a la
carretera BV-5001, al terme municipal de Montornès del Vallès, a favor de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2017/6952.

78.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de tasques de manteniment
de plantacions, regs, segues de manteniment i substitució de plantes si s’escau,
a la carretera BV-5202, al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, a favor
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en resolució d’expedient
núm. 2017/6982.

79.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Subirats, en resolució de l’expedient núm. 2017/7132.

80.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’instal·lació de dos rètols
indicatius de polígon industrial, a la carretera BV-4608, al terme municipal de
Manlleu, a favor de Grupo Metalgráfico, SA, en resolució de l’expedient
2017/7384.
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81.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de conservació d’edificació a
la carretera BV-3008, al terme municipal d’Aguilar de Segarra, a favor del senyor
XXX, en resolució de l’expedient 2017/8476.

82.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’instal·lació de rètol de
prohibició de circulació a vehicles de més 3,5 tones, a la carretera BV-1224, al
terme municipal de Mura, a favor de l’Ajuntament de Mura, en resolució de
l’expedient 2017/6336.

83.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de conservació d’edificació a
la carretera BV-2117, al terme municipal de Castellet i la Gornal, a favor de la
senyora XXX, en resolució de l’expedient 2017/8750.

84.

Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’instal·lació d’un mirall, al
terme municipal de Font-rubí, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient
2017/8831.

85.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Abrera sobre les obres
del projecte constructiu de “Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba ctra. BV1202 PK 9+100. TM Abrera”, per un import total de 211.247,43 €.

86.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
sobre les obres del projecte constructiu de “Millora de la seguretat viària a la ctra.
BV-5001 PK 19+800 al 25+707. TM Vilanova del Vallès i la Roca del Vallès”, per
un import total de 742.291,36 €.

87.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera sobre les
obres del projecte constructiu de “Rotonda a la intersecció de la carretera BV5122 amb el camí d’Hortsavinyà, PK 0+650. TM Tordera”, per un import total de
245.557,01 €.

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
88.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni de col·laboració institucional, a formalitzar per la Diputació de Barcelona,
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de
Catalunya (GHS), amb l’objecte d’aprovar l’adhesió de la Secretaria d’Habitatge i
Millora Urbana de la Generalitat, mitjançant l’Observatori de l’Hàbitat i la
Segregació Urbana, de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català
del Sòl, al conveni de col·laboració subscrit entre aquelles entitats en data 25 de
novembre de 2016, referent a l’Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona.

Oficina Tècnica de Parcs Naturals
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89.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar
inicialment diverses subvencions atorgades en el marc de la convocatòria de
l’any 2015, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, per
no justificar dins de termini l’activitat subvencionada, per un import total de
47.095,81€.

90.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, informar favorablement el
Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca El Corral de l’Esquerrà (Parc
del Garraf), i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya.

Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
91.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en matèria d’espais
naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Gerència de Serveis de Benestar Social
92.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’acord
adoptat per la Junta de Govern, de 8 de juny de 2017, pel qual es va aprovar la
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2017, en el sentit
de rectificar, l’errada material de la data límit de presentació dels justificants de
les actuacions i del títol del projecte subvencionat a la Fundació Privada Taller de
Músics, d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 5 de d’octubre de 2017.- Per
la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 5 d’octubre de 2017, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena
i no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Per expressar el posicionament del Grup
Socialista en els diferents punts de la Junta de Govern. Votarem a favor dels punts 15,
21 22, 23, 48, 50, 51 i 88. A la resta fem abstenció.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la
representació de la Diputació de Barcelona en diversos organismes.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de
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la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“
I. 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 són
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
Efectuades les designacions de representants, i amb motiu d’un canvi de
responsabilitats del Diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot, pel fet d’haver estat
nomenat President del Grup de CiU, es considera convenient efectuar una modificació
en algunes de les representacions que tenia assignades.
D’altra banda, el Diputat Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, que per la seva
condició havia estat nomenat representant de la Diputació de Barcelona en
l’Organisme de Gestió Tributària, per renúncia, va deixar de ser membre electe
d’aquesta corporació amb efectes 14.7.2017, per la qual cosa es fa necessari efectuar
un nou nomenament per cobrir la vacant que la seva renúncia ha provocat
II. Fonaments de dret
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb
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
(Acord plenari núm. 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
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referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se
el nomenament en qualsevol moment.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el
cas que aquells perdin la condició de diputat/da per qualsevol de les causes previstes
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació
en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i
només per realitzar actes d’administració ordinària.
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
de la Presidència núm. 3048/16, en data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 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 els organismes que es detallen a continuació, en la forma següent:
A).- Associació Arc Llatí (NIF G63019624)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 26.11.15 (AJG 612/15),
com a representant suplent de la Presidenta de la Diputació de Barcelona, per poder
actuar en absència seva en les reunions que es convoquin per l’Associació Arc Llatí,
i en la representació que aquesta ostenti, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis
per a substituir-lo en la representació suplent que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en l’Associació Arc Llatí, d’acord amb els estatuts de
l’ens, resta de la manera següent:
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Primer. El representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de
l’Associació Arc Llatí és, amb caràcter nat, la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè
Conesa Pagès, d’acord amb l’art. 13 dels estatuts d’aquesta associació
internacional, sens perjudici que pugui delegar-ho.
Segon. El suplent de la Presidenta de la Diputació de Barcelona, per poder
actuar en la seva absència en les reunions que es convoquin per l’Associació Arc
Llatí, i en la representació que aquesta ostenti, és l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis.
Tercer. Correspon a la Diputació de Barcelona, d’acord amb els acords presos per
l’Associació, el Secretariat Permanent i la Tresoreria del Consell d'Administració fins
l’any 2020.
B).- Consorci del Patrimoni de Sitges (NIF P5800036E)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
efectuat per Acord del Ple en la sessió de data 29.7.2015 (AP 133/15), com a vocal en
el Consell General i en la Comissió Executiva del Consorci del Patrimoni de Sitges,
i NOMENAR el Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller per a substituir-lo en la
representació que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Patrimoni de Sitges, d’acord amb
els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en el
CONSELL GENERAL del Consorci del Patrimoni de Sitges, els quals poden o no
tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, són.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges
Sra. Josepa Martínez Font
Sr. Rafael Roig Milà
Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herència

Segon. D’entre els sis vocals designats pel Consell General, els quatre vocals
representants de la Diputació de Barcelona en la COMISSIÓ EXECUTIVA del
Consorci del Patrimoni de Sitges, els quals poden o no tenir la condició de
diputat/da, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, són:
1.
2.
3.
4.

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller
Sra. Josepa Martínez Font
Sr. Rafael Roig Milà
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Tercer. D’acord amb els propis Estatuts, art. 14, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa
Pagès com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència
del Consorci i la dels seus òrgans col·legiats, sens perjudici que pugui delegar-la.
C).- Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials – ICPS- (NIF P5800018C)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.2015 (AJG
417/15), com a vocal en el Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències
Polítiques i Socials –ICPS– i NOMENAR el Sr. Joaquim Colominas Ferran per a
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en el Consorci Institut de Ciències Polítiques i
Socials –ICPS–, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- Els quatre vocals representants de la Diputació de Barcelona en el
Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, els
quals poden o no tenir la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 10 dels Estatuts
del Consorci, són:
1.
2.
3.
4.

Sr. Joaquim Colominas Ferran
Sr. Eduard López Domènec
Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller
Sr. Salvador Gausa Gascon

Segon.- El vocal representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió
Executiva del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, el qual pot o no
tenir la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 14 dels Estatuts del Consorci, és:
Sr. Salvador Gausa i Gascon
Tercer.- D’acord amb els propis Estatuts, art. 16, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència i
la Vicepresidència del Consorci de manera rotatòria, i com a tal forma part dels
seus òrgans de govern, per un període de dos anys cadascun.
D).- Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques “IVÀLUA” (NIF
Q0801583F)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 417/15),
com a vocal en el Consell Rector del Consorci Institut Català d’Avaluació de
Polítiques Públiques “IVÀLUA”, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis per a
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que els dos vocals
representants de la Diputació de Barcelona en el Consell Rector del Consorci
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Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques “IVÀLUA”, dels quals un ha de
tenir la condició de Diputat/da i l’altre d’expert/a en l’àmbit de l’avaluació, d’acord amb
l’art. 6.1, c.2) dels estatuts del Consorci, són:
1. Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis
2. Sr. Salvador Gausa Gascon
3.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 417/15)
com a Vicepresident del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques
Públiques “IVÀLUA”, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis, d’acord amb l’art.
6.1.b) dels Estatus del Consorci, per a substituir-lo en aquest càrrec.
E).- Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centre
Ernest Lluch (CUIMPB) (NIF P5800042C)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
efectuat per Acord del Ple en la sessió de data 29.07.15 (AP 133/15), com a vocal
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General del Consorci
CUIMPB – Centre Ernest Lluch, el qual ha de tenir la condició de Diputat/da, d’acord
amb l’art. 9.2 dels Estatuts del Consorci, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis
per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- Segons estableix l’article 9 dels Estatuts de Consorci, a la presidenta de la
Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, li correspon la
presidència, vicepresidència o vocalia per períodes alternatius biennals, juntament
amb l’alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona i el rector de la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo, sens perjudici de la seva delegació. En virtut d’aquesta previsió,
actualment l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès ocupa, fins el 2018, la vicepresidència
del Consorci.
F).- Associació Fons Català de Cooperació al desenvolupament (NIF G17125832)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.15 (AJG 577/15),
com a vocal representant de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de
Socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la qual pot tenir o no la
condició de Diputat/da, d’acord amb l’article 6 dels estatuts de l’Associació, i
NOMENAR el Sr. Salvador Gausa Gascon per a substituir-lo en la representació que
ostentava fins ara.
2.- PROPOSAR a l’Assemblea General de l’Associació que el Sr. Salvador Gausa
Gascon s’integri també com a vocal en la Junta Executiva d’aquesta en substitució
de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot, d’acord amb l’article 18 dels seus Estatuts.
3.- DESIGNAR el Sr. Josep Lluis Alay Rodríguez i la Sra. Guadalupe Moreno
Iturriaga, anteriorment designats substituts de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot per
Acords de la Junta de Govern número 577/15 i 2/17, respectivament, com a substituts
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del Sr. Salvador Gausa i Gascon de forma indistinta, en els supòsits d’absència o
impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol causa, i en la
representació que el titular ostenti en els òrgans de Govern de l’Associació.
G).- Fundació Privada Democràcia i Govern Local (NIF G62771498)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’lI·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
efectuat per Acord del Ple en la sessió de data 29.07.15 (AP 133/15), com a patró
institucional del Patronat de la Fundació Privada Democràcia i Govern Local, el
qual ha de tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’article 15 dels seus Estatuts, i
NOMENAR l’Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares per a substituir-lo en la Junta
del Patronat.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada Democràcia i Govern Local,
d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer. Els tres diputats/diputades designats a proposta de la presidència de la
Diputació i de la Fundació Democràcia i Govern Local, els quals tindran la condició
de patrons institucionals en la Junta del Patronat de la Fundació, exercint un d’ells
la vicepresidència del Patronat, són:
1. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
2. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
3. Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez
Segon. L’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, com a presidenta de la Diputació de
Barcelona, serà patró institucional del Patronat i designarà tres diputats/diputades,
que també tindran la condició de patrons institucionals en la Junta del Patronat de la
Fundació, exercint un d’ells la vicepresidència del Patronat.
D’acord amb els propis Estatuts, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, com a
presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la presidència del Patronat i
de la Comissió Permanent, sens perjudici que pugui delegar-les.
Tercer. D’acord amb l’article 20 dels esmentats Estatuts, seran membres nats de la
Comissió Permanent la presidència i la vicepresidència de la Fundació.
3.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot, efectuat per Acord del Ple en la sessió de data 29.07.15 (AP 133/15), com a
Vicepresident del Patronat de la Fundació, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Joan Carles
García Cañizares per a substituir-lo en aquest càrrec.
H).- Organisme Autònom Local “Fundació Pública Casa de Caritat” (NIF
G08918864)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
efectuat pel Ple en la sessió de data 29.7.2015 (AP 133/15), com a vocal en la Junta
19

Àrea de Presidència
Secretaria General

de Govern de l’Organisme Autònom Local “Fundació Pública Casa de Caritat” i
NOMENAR l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis per a substituir-lo en la representació que
ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Pública Casa de Caritat, d’acord amb
els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- Els quatre vocals representants de la Diputació de Barcelona en la
JUNTA DE GOVERN de l’Organisme Autònom Local “Fundació Pública Casa
de Caritat, els quals tenen la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 7 dels seus
Estatuts, són els següents:
1.
2.
3.
4.

Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé Benaiges
Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno

Segon.- D’acord amb els propis Estatuts, a l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès
com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència de la
Junta de Govern de l’Organisme Autònom Local Fundació Pública Casa de Caritat,
sens perjudici que pugui delegar-la.
Tercer.- D’acord amb els propis Estatuts, l’Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, com
a presidenta de la Junta de Govern designa la Vice-presidència d’aquest òrgan, el
titular del qual haurà de tenir la condició de diputat/da, designant-se a l’Il·lm. Sr.
Joan Carles García Cañizares.
I).- Organisme Autònom de Gestió Tributària –ORGT– (NIF P5800016G)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 23.9.2015 (AJG 417/15), com a
vocal en la Junta de Govern i en el Consell Directiu de l’Organisme de Gestió
Tributària, i NOMENAR l’Il·lma. Sra. Sònia Recasens Alsina per a substituir-lo en la
representació que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en l’Organisme de Gestió Tributària, d’acord amb els
estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer. Els set vocals representants de la Diputació de Barcelona en la JUNTA
DE GOVERN de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals tenen la condició de
diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
Il·lm. Sra. Ana M. del Puy del Frago Bares
20

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
7. Il·lma. Sra. Sònia Recasens Alsina
Segon. D’entre els set diputats/des de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió
Tributària, els quatre vocals del CONSELL DIRECTIU, d’acord amb l’art. 11 dels
seus Estatuts, són els següents:
1.
2.
3.
4.

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Il·lma. Sra. Sònia Recasens Alsina

J).- Organització de Regions Unides-Fòrum Global de Governs Regionals i
d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 13.10.16 (AJG 494/16),
com a primer suplent de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en la
representació de la corporació en l’Assemblea General de l'Organització de
Regions Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i d'Associacions de
Regions (ORU/FOGAR), i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis per a substituir-lo
en la representació suplent que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en l'Organització de Regions Unides - Fòrum Global
de Governs Regionals i d'Associacions de Regions (ORU/FOGAR), d’acord amb
els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- El representant de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de
l’Organització de Regions Unides-Fòrum Global de Governs Regionals i
d'Associacions de Regions (ORU/FOGAR), d’acord amb l’article 5 dels estatuts de
l’ens, serà la seva Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sense perjudici
que pugui delegar-ho.
Segon.- Es designa el Diputat Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis com a primer
suplent, per poder actuar per absència de la Sra. Conesa en les reunions que es
convoquin per l’Organització, i en la representació que aquesta ostenti.
Tercer.- Es designa el Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, Comissionat de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona, com a segon suplent, per poder assistir
a les reunions que convoqui l’Organització dels seus òrgans de Govern, sempre
que no sigui possible l’assistència ni del representant titular ni la del seu suplent.
K).- Associació “Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos” –CGLU– (NIF G63327696)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 26.11.15 (AJG 612/15),
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com a primer suplent de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en la
representació de la corporació en l’Associació “Organización Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos” –CGLU–, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis
per a substituir-lo en la representació suplent que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en l’Associació “Organización Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos” –CGLU–, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la
manera següent:
Primer. El representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació “Organización
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU”, será la seva
Presidenta, Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès, sense perjudici que pugui delegarho.
Segon. Es designa el Diputat Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis, com a primer suplent,
per poder actuar per absència de la Sra. Conesa en les reunions que es convoquin
per l’Associació, i en la representació que aquesta ostenti.
Tercer.- Es designa el Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, Comissionat de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona, com a segon suplent, per poder assistir
a les reunions que convoqui l’Associació dels seus òrgans de Govern, sempre que
no sigui possible l’assistència ni del representant titular ni la del seu suplent.
SEGON.- 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 ho prevegin altrament.
TERCER.- NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per
al seu coneixement i als efectes legals oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe favorable emès per la Secretària General d’aquesta Corporació, de data
6 de setembre de 2017, en relació: d’una banda amb l’expedient de modificació
de l’agrupació constituïda pels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del
Boix i Castellnou de Bages, per al sosteniment en comú del lloc de treball de
secretaria-intervenció, en el sentit que inclogui només els ajuntaments de
Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages i, d’altra banda, amb l’expedient de
constitució d’una nova agrupació dels municipis de Calders i Castellcir, per al
sosteniment en comú del lloc de secretaria – intervenció.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“L’Ajuntament de Calders ha presentat un ofici davant del Registre electrònic de la
Diputació de Barcelona, en data 12 de juliol de 2017 i amb un complement de
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documentació en data 5 de setembre de 2017, mitjançant el qual sol·licita el preceptiu
informe previ de la Diputació de Barcelona en els expedients de:
- modificació de l’agrupació dels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix
i Castellnou de Bages, formada per al sosteniment en comú del lloc de treball de
secretaria-intervenció, a conseqüència de la desagrupació dels municipis de
Calders i Castellcir i
- constitució de l’agrupació dels municipis de Calders i Castellcir, per al sosteniment
en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la
dita agrupació entre el esmentats municipis, de data 6 de setembre de 2017.
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.j) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 2016,
núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, la sotasignada, en ús de les facultats que li son pròpies, proposa
que per la Junta de Govern d’aquesta Corporació, per delegació de la Presidència,
s’adoptin els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta
corporació, en data 6 de setembre de 2017, en relació amb l’expedient de modificació
de l’agrupació constituïda pels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i
Castellnou de Bages, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretariaintervenció, en el sentit que inclogui només els ajuntaments de Castellfollit del Boix i
Castellnou del Bages i amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis
de Calders i Castellcir, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria – intervenció,
que es transcriu a continuació:
“INFORME
Modificació de l’agrupació constituïda pels municipis de Calders, Castellcir,
Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, per al sosteniment en comú del lloc de
treball de secretaria-intervenció, a conseqüència de la desagrupació dels municipis
de Calders i Castellcir
i
constitució de l’agrupació dels municipis de Calders i Castellcir, per al sosteniment
en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció
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L’Ajuntament de Calders ha presentat davant del Registre electrònic de la Diputació de
Barcelona, en dates 12 de juliol de 2017 i 5 de setembre de 2017, la sol·licitud de l’informe
preceptiu de la Diputació de Barcelona en l’expedient que està tramitant relatiu a la
modificació de l’agrupació dels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i
Castellnou de Bages, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretariaintervenció, en el sentit de la separació dels ajuntaments de Calders i Castellcir.
Així mateix es demana l’informe preceptiu de la Diputació de Barcelona en l’expedient de la
nova constitució de l’agrupació dels municipis de Calders i Castellcir, per al sosteniment en
comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.
Conseqüentment, l’Ajuntament de Calders sol·licita sengles informes d’aquesta Diputació,
com a tràmit previ, per a l’aprovació definitiva dels expedients de:
-

-

modificació de l’agrupació dels ajuntaments de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i
Castellnou de Bages, formada per al sosteniment en comú del lloc de treball de
secretaria-intervenció, per la desagrupació dels ajuntaments de Calders i Castellcir
constitució de l’agrupació dels ajuntaments de Calders i Castellcir per al sosteniment en
comú del lloc de treball de secretaria – intervenció.

La documentació tramesa conté la proposta dels nous estatuts de les dues agrupacions, la
memòria justificativa de l’actuació, l’informe preceptiu del secretari interventor i els certificats
dels plens dels ajuntaments de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de
Bages, aprovats per majoria absoluta o unanimitat, aprovant les respectives propostes.
1. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona
A efectes de la procedència del present informe, l’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de
29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional, preveu la consulta de la Diputació respectiva en els
expedients per constituir o dissoldre les agrupacions de municipis, com a tràmit previ a la
seva resolució per la Conselleria de Governació. Es transcriu el precepte:
“Artículo 3 Agrupaciones
a) Las Entidades locales cuyo volumen de servicios o recursos sea insuficiente podrán
sostener en común y mediante agrupación el puesto de secretaría, al que corresponderá
la responsabilidad administrativa de las funciones propias del mismo en todas las
entidades agrupadas.
b) Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus normas propias,
acordar la constitución y disolución de agrupaciones de Entidades locales, a que se
refiere el número anterior, dentro de su ámbito territorial. El procedimiento podrá iniciarse
mediante acuerdo de las Corporaciones locales interesadas o de oficio por la Comunidad
Autónoma, dando audiencia en este caso a las entidades afectadas, y requiriéndose en
ambos informe previo de la Diputación, Cabildo, Consejo insular o ente
supramunicipal correspondiente.
c) La resolución aprobatoria del expediente se comunicará al Ministerio para las
Administraciones Públicas.”
En concordança amb aquest precepte, l’article 9.1.a) i 9.2 del Decret 195/2008, de 7
d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, disposen:
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“1. Correspon al conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques:
a) Acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de serveis o
recursos sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de
secretaria. A aquest lloc de treball li correspondrà la responsabilitat administrativa de les
funcions pròpies d’aquest en totes les entitats agrupades.
b) (...)
c) (...)
2. El procediment podrà iniciar-se mitjançant un acord de les entitats locals interessades o
d’ofici; en aquest cas, es donarà audiència a les entitats afectades, i es requerirà, en
ambdós, un informe previ de les entitats supramunicipals corresponents.”
Es considera procedent l’emissió del present informe atès que ens trobem en el tràmit tant
de constitució d’una agrupació (agrupació dels ajuntaments de Calders i Castellcir) com en
el tràmit assimilable a una dissolució d’agrupacions d’entitats locals (agrupació dels
ajuntaments de Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages), quan concorre, com ara, la
separació de dos dels seus membres, en què es pot considerar el precepte aplicable per
analogia.
2. Separació dels ajuntaments de Calders i Castellcir de l’agrupació dels municipis de
Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, per al sosteniment en
comú del lloc de secretaria – intervenció.
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, esmentat, preveu la competència del/la
Conseller/a de Governació, per la constitució d’agrupacions d’entitats locals:
“Acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos
sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria. A aquest
lloc de treball li correspondrà la responsabilitat administrativa de les funcions pròpies
d’aquest en totes les entitats agrupades.”
Al seu torn, l’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, esmentat, preveu la
competència de la conselleria de governació, per deixar sense efectes l’agrupació d’entitats,
si els requisits que van donar-ne lloc han desaparegut:
“El Conseller o la Consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o l’exempció
atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.”
Es pot comprovar que la norma d’aplicació no estableix un procediment específic per a la
separació d’una de les entitats constituïda en agrupació d’entitats locals, motiu pel qual
haurem d’entendre que és d’aplicació el mateix procediment que per a la seva dissolució o
deixada sense efectes, aplicat analògicament per absència de procediment.
L’acord del Ple de l’Ajuntament de Calders celebrat el dia 7 d’abril de 2017 estipula que
aquest es troba legitimat per instar la modificació de l’agrupació formada pels municipis de
Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages en aplicació de l’art. 6 dels
vigents estatuts de la pròpia agrupació, precepte que preveu el mateix procediment per a la
constitució que per a la modificació de l’agrupació. Atès que no es disposa del document
dels estatuts vigents de l’agrupació dels municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del
Boix i Castellnou de Bages, no pot ser objecte de comprovació.
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En aquest sentit, i pel que fa als motius de fons, és a dir, a la desaparició de les causes que
van donar lloc a l’adhesió d’aquestes entitats en l’agrupació de municipis, l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Calders de 7 d’abril de 2017, ho exposa i justifica d’acord amb la següent
motivació:
“Es constata que als Ajuntaments de Calders i Castellcir s’ha incrementat de forma
significativa l’activitat administrativa i que s’aconseguiria una major eficiència i racionalitat
dels recursos humans, si per contra, fossin els ajuntaments de Calders i Castellcir, els que
s’agrupessin per a sostenir el lloc de treball corresponent a la Secretaria – Intervenció,
repartint el cost econòmic entre aquestes dues entitats.”
Conseqüentment, cal entendre que les circumstàncies que varen justificar l’adhesió
d’aquests ajuntaments a dita agrupació han canviat des del punt de vista d’un increment del
volum de funcions i tasques, motiu pel qual es proposa la creació d’una agrupació més
petita, constituïda únicament per dos ajuntaments, que s’adiria més acuradament a les
seves necessitats, mantenint-se la situació d’insuficiència financera i de recursos per al
sosteniment individual de la plaça de secretaria intervenció corresponent.
La memòria justificativa emesa en data 5 d’abril de 2017 per la Secretària-interventora de
l’Ajuntament de Calders constata l’evolució d’ambdós ajuntaments i justifica la conveniència
de la proposta de la desagrupació detalladament.
És criteri reiterat d’aquesta Corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma
més idònia de què els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament
administratiu.
L’acord plenari municipal que proposa la separació dels ajuntaments de Calders i Castellcir
de l’agrupació de municipis esmentada, preveu, a més, el sotmetiment de l’expedient a
informació pública, traslladant el mateix a la resta de membres de l’agrupació, la sol·licitud
dels informes preceptius corresponents, així com l’aprovació inicial tant de la modificació
dels estatuts després de la desagrupació dels ajuntaments de Calders i Castellcir com
l’aprovació inicial dels estatuts de la nova agrupació que es proposa constituir.
2.1 Esborrany del projecte de modificació dels estatuts de l’agrupació de municipis de
Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, per sostenir en comú el lloc de secretariaintervenció.
En l’expedient tramès per l’Ajuntament de Calders s’adjunta la proposta d’estatuts que ha
estat aprovada inicialment pels propis ajuntaments de Castellfollit del Boix i Castellnou de
Bages, en dates 27 d’abril de 2017 i 13 de juny de 2017, respectivament, i que ha de regir
l’agrupació dels municipis Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, un cop separats els
ajuntaments de Calders i Castellcir.
El contingut del estatuts se circumscriu al seu objecte i capitalitat, els òrgans de govern de
l’agrupació, el règim del personal, el sistema retributiu i les aportacions de cadascun dels
municipis, la vigència de l’agrupació i els procediments de dissolució i modificació de
l’agrupació, continguts, tots ells, que es consideren correctes d’acord amb la normativa
aplicable.
3. Constitució de l’agrupació dels municipis de Calders i Castellcir, per al sosteniment
en comú del lloc de secretaria – intervenció.
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La motivació que justifica la sol·licitud de l’Ajuntament de Calders per constituir una
agrupació de municipis amb l’Ajuntament de Castellcir per al sosteniment en comú del lloc
de treball de Secretari – Interventor, que consta en l’acord plenari de 7 d’abril de 2017
aportat i que ha estat transcrit en l’apartat 2 d’aquest informe, es basa tant en aconseguir
una major eficiència i racionalitat dels recursos humans com en la insuficiència de recursos
econòmics per mantenir separat cadascun dels ajuntaments el lloc de treball de secretaria
intervenció.
L’Ajuntament de Castellcir ha aprovat aquesta mateixa proposta per acord del seu Ple
celebrat en data 21 d’abril de 2017.
D’acord amb la informació manifestada pel propi Ajuntament de Calders, en resulta que:
-

El municipi de Calders té una població de dret a 1 de gener de 2016, de 976 habitants i
un pressupost municipal corresponent a 2016, de 931.392,86 euros.

-

El municipi de Castellcir té una població de dret a 1 de gener de 2016, de 287 habitants i
un pressupost municipal corresponent a 2016, de 726.841,15 euros.

L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans transcrit estableix la competència
del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques per acordar la
constitució d’agrupacions d’entitats locals per al sosteniment en comú del lloc de secretaria,
quan el volum de serveis o recursos d’aquestes sigui insuficient, sense quantificar el nivell
de dita insuficiència, cosa que sí fa l’apartat b) del propi article en tractar de l’exempció de
l’obligació de mantenir el lloc de treball, que la xifra en una població inferior a 500 habitants i
un pressupost ordinari inferior als 250.000,00 euros.
En aquest sentit, de les dades indicades, és palès que ambdós ajuntaments es trobarien per
sobre dels límits d’insuficiència que justificarien l’opció d’eximir de l’obligació de mantenir el
lloc de treball de secretaria, pel que fa al nombre d’habitants i pel que fa al pressupost de
que disposen, havent de considerar-se adequada la possibilitat d’agrupar-se.
3.1 Esborrany del projecte de d’estatuts de l’agrupació de municipis de Calders i
Castellcir, per sostenir en comú el lloc de secretaria-intervenció.
En l’expedient tramès per l’Ajuntament de Calders també s’adjunta la proposta d’estatuts,
que ha estat aprovada inicialment pels ajuntaments de Calders i Castellcir, que ha de regir
l’agrupació dels municipis de Calders i Castellcir, per sostenir en comú el lloc de secretaria intervenció.
El contingut del estatuts se circumscriu al seu objecte i capitalitat, els òrgans de govern de
l’agrupació, el règim del personal, el sistema retributiu i les aportacions de cadascun dels
municipis, la vigència de l’agrupació i els procediments de dissolució i modificació de
l’agrupació, continguts, tots ells, que es consideren correctes d’acord amb la normativa
aplicable.
4. Inici dels procediments de desagrupació i agrupació de municipis per al
sosteniment en comú del lloc de secretaria-intervenció.
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant l’acord d’una de les
entitats locals interessades.
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L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes,
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació. La mateixa previsió es fa a l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
D’acord amb els certificats emesos pels respectius secretaris dels ajuntaments de Calders,
Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, els acords plenaris aprovats per
cadascun d’aquests ajuntaments per a la tramitació del present expedient han estat
aprovats per majoria absoluta o unanimitat.
5. Conclusions
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de
treball de secretari, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.j), de la Refosa 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de
2016, núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016.
Per tot això, la sotasignada informa favorablement:
-

l’expedient de modificació de l’agrupació dels municipis de Calders, Castellcir,
Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, formada per al sosteniment en comú del lloc
de treball de secretaria-intervenció a conseqüència de la desagrupació dels municipis de
Calders i Castellcir i

-

l’expedient per a la constitució de l’agrupació dels ajuntaments de Calders i Castellcir per
al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció.

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.”

Segon.- Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Calders, Castellcir,
Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages, per al seu coneixement i als efectes que
s’escaiguin.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe favorable emès per la Secretària General d’aquesta Corporació, de data
12 de setembre de 2017, en relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació
constituïda pels municipis de Castellolí i Marganell, per al sosteniment en comú
del lloc de treball de secretaria-intervenció.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“L’Ajuntament de Marganell ha presentat un ofici davant del Registre electrònic de la
Diputació de Barcelona, en data 25 de juliol de 2017, mitjançant el qual sol·licita el
preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de dissolució de
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l’agrupació constituïda pels municipis de Castellolí i Marganell, per al sosteniment en
comú del lloc de treball de secretaria-intervenció
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la
dita dissolució, emès en data 12 de setembre de 2017.
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.j) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 2016,
núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016, que ha estat
complementat i modificat pel Decret de la Presidència 8535/17, de 5 de setembre de
2017.
En conseqüència, la sotasignada, en ús de les facultats que li son pròpies, proposa
que per la Junta de Govern d’aquesta Corporació, per delegació de la Presidència,
s’adoptin els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta
corporació, en data 12 de setembre de 2017, en relació amb l’expedient de dissolució
de l’agrupació constituïda pels municipis de Castellolí i Marganell, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, que es transcriu
a continuació:
“INFORME
Dissolució de l’agrupació constituïda pels municipis de Castellolí i Marganell, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció
L’Ajuntament de Marganell ha presentat davant del Registre electrònic de la Diputació de
Barcelona, en data 25 de juliol de 2017, la sol·licitud de l’informe preceptiu en l’expedient
que està tramitant relatiu a la dissolució de l’agrupació dels municipis de Castellolí i
Marganell, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.
La documentació tramesa conté el certificat dels acords presos pels Plens d’ambdós
Ajuntaments celebrats el 13 de juliol de 2017 a Castellolí i el 20 de juliol de 2017 a
Marganell, demanant dita dissolució, per unanimitat dels seus membres, així com la
memòria justificativa de les circumstàncies que aconsellen tal dissolució.
1. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona
A efectes de la procedència del present informe, l’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de
29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional, preveu l’informe previ de la Diputació respectiva en els
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expedients per constituir o dissoldre les agrupacions de municipis, com a tràmit previ a la
seva resolució per la Conselleria de Governació. Es transcriu el precepte:
“Artículo 3 Agrupaciones
a) Las Entidades locales cuyo volumen de servicios o recursos sea insuficiente podrán
sostener en común y mediante agrupación el puesto de secretaría, al que corresponderá
la responsabilidad administrativa de las funciones propias del mismo en todas las
entidades agrupadas.
b) Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus normas propias,
acordar la constitución y disolución de agrupaciones de Entidades locales, a que se
refiere el número anterior, dentro de su ámbito territorial. El procedimiento podrá iniciarse
mediante acuerdo de las Corporaciones locales interesadas o de oficio por la Comunidad
Autónoma, dando audiencia en este caso a las entidades afectadas, y requiriéndose en
ambos informe previo de la Diputación, Cabildo, Consejo insular o ente
supramunicipal correspondiente.
c) La resolución aprobatoria del expediente se comunicará al Ministerio para las
Administraciones Públicas.”
En concordança amb aquest precepte, l’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel
qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa:
“4. El conseller o la consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o l’exempció
atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.”
En conseqüència, es considera procedent l’emissió del present informe atès que ens trobem
en el tràmit de dissolució d’una agrupació d’entitats locals per al sosteniment en comú del
lloc de secretaria-intervenció.
2. Circumstàncies que concorren per a la dissolució de l’agrupació dels municipis de
Castellolí i Marganell, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria – intervenció.
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, esmentat, preveu la competència del/la
Conseller/a de Governació - avui de Governació, Administracions Públiques i Habitatge-, per
la constitució d’agrupacions d’entitats locals:
“Acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos
sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria. A aquest
lloc de treball li correspondrà la responsabilitat administrativa de les funcions pròpies
d’aquest en totes les entitats agrupades.”
Al seu torn, ja s’ha transcrit l’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, esmentat, el
qual preveu la competència de la conselleria de governació, per deixar sense efectes
l’agrupació d’entitats, si els requisits que van donar-ne lloc haguessin desaparegut.
En aquest sentit, la memòria justificativa emesa conjuntament per ambdós ajuntaments en
data 3 de juliol de 2017 determina que l’evolució soferta des dels punts de vista econòmic i
organitzatiu, així com pels volums de feina assolits, aconsellen que les funcions reservades
es prestin amb exclusivitat a cada ajuntament.
En aquest sentit, i pel que fa als requeriments legals, és a dir, a la desaparició de les causes
que van donar lloc a l’adhesió d’aquestes entitats en l’agrupació de municipis, i d’acord amb
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la informació manifestada pels propis ajuntaments en la seva memòria justificativa, en
resulta que:
-

El municipi de Castellolí té una població de dret a 1 de gener de 2016, de 573 habitants i
un pressupost municipal corresponent a 2017, de 1.335.031,08 euros.

-

El municipi de Marganell té una població de dret a 1 de gener de 2016, de 277 habitants i
un pressupost municipal corresponent a 2017, de 533.379 euros.

L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans transcrit estableix la competència
del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques per acordar la
constitució d’agrupacions d’entitats locals per al sosteniment en comú del lloc de secretaria,
quan el volum de serveis o recursos d’aquestes sigui insuficient, sense quantificar el nivell
de dita insuficiència, cosa que sí fa l’apartat b) del propi article en tractar de l’exempció de
l’obligació de mantenir el lloc de treball, xifrant-la en una població inferior a 500 habitants i
un pressupost ordinari inferior als 250.000,00 euros, circumstàncies ambdues que cal
entendre amb caràcter acumulatiu.
En aquest sentit, de les dades indicades, és palès que ambdós ajuntaments superen el
requisit que justificaria l’opció d’eximir de l’obligació de mantenir el lloc de treball de
secretaria.
Així mateix, cal destacar que en el document que conforma la memòria justificativa, ambdós
ajuntaments manifesten disposar de recursos suficients per a mantenir en solitari i de forma
independent una plaça de secretaria-intervenció.
És criteri reiterat d’aquesta Corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma
més idònia de què els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament
administratiu.
3. Inici del procediment de dissolució de l’agrupació de municipis per al sosteniment
en comú del lloc de secretaria-intervenció.
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant l’acord d’una de les
entitats locals interessades.
No consta a l’expedient cap referència al fet de si existeix algun requisit o procediment
establert als estatuts de l’agrupació als efectes de la seva dissolució, i en no haver-se
aportat els estatuts, aquesta circumstància no ha estat objecte de comprovació.
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes,
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació. La mateixa previsió es fa a l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
D’acord amb els certificats emesos pels ajuntaments de Castellolí i Marganell, els acords
plenaris aprovats per cadascun d’aquests ajuntaments per a la tramitació del present
expedient han estat aprovats per unanimitat.
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4. Conclusions
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de
treball de secretari, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.j), de la Refosa 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de
2016, núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016, complementat i modificat
pel Decret de la Presidència de data 5 de setembre de 2017, núm. 8535/17.
Per tot això, la sotasignada informa favorablement l’expedient de dissolució de l’agrupació
dels municipis de Castellolí i Marganell, per al sosteniment en comú del lloc de treball de
secretaria-intervenció.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.”

Segon.- Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Castellolí i Marganell, per
al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.”
5.- 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. 3 de Barcelona, en el procediment núm.
6/2017, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat
Allianz Seguros y Reaseguros, SA, contra el Decret de la Presidència de 25
d’octubre de 2016, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial, formulada pels danys materials soferts per un vehicle amb motiu de
l’accident de trànsit, ocorregut el dia 26 de desembre de 2015, a la carretera C246a, en el pk 39,5 a l’altura de Sitges, a causa de la topada contra un porc
senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen,
que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona ha dictat Sentència en el
procediment núm. 6/2017, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat
per l’entitat Allianz Seguros y Reaseguros, SA contra la resolució de 25 d’octubre de
2016, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 26 de desembre de
2015, quan circulava amb el seu vehicle matrícula XXX, per la carretera C-246a, en el
pk 39,5 a l’altura de Sitges, a causa de la topada contra un porc senglar que va
irrompre sobtadament a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actor i el funcionament del
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, en el procediment núm. 6/2017, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per l’entitat Allianz Seguros y Reaseguros, SA contra la
resolució de 25 d’octubre de 2016, que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit
ocorregut el dia 26 de desembre de 2015, quan circulava amb el seu vehicle matrícula
XXX, per la carretera C-246a, en el pk 39,5 a l’altura de Sitges, a causa de la topada
contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona.”
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Interlocutòria, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada
per la Sala Social del Tribunal Suprem, en el procediment núm. 3538/2017, que
declara la no admissió del recurs de cassació per a la unificació de doctrina,
interposat per la senyora XXX contra la Sentència dictada per la Sala Social del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 4 de juliol de 2016, en el
recurs de suplicació 1811/2016, interposat per l’actora davant la Sentència
dictada pel Jutjat Social núm. 12 de Barcelona, en el procediment núm. 691/2014,
seguit contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de la
Seguretat Social, Mutua Activa Mutua 2008 i Diputació de Barcelona, relativa al
reconeixement de la situació d’incapacitat permanent.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present
Dictamen, que és del tenor següent:
“La Sala Social del Tribunal Suprem ha dictat una Interlocutòria en el procediment
núm. 3538/2017, que declara la inadmissió del recurs de cassació per a la unificació
de doctrina interposat per la senyora XXX, contra la sentència dictada per la Sala
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 4 de juliol de 2016, en el
recurs de suplicació 1811/2016 interposat per l’actora, davant la sentència dictada pel
Jutjat Social núm. 12 de Barcelona el 2 de novembre de 2015, en el procediment núm.
691/2014 seguit contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de
la Seguretat Social, Mutua Activa Mutua 2008 i Diputació de Barcelona, sobre
reclamació d’incapacitat permanent.
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,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En 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 Interlocutòria dictada per la Sala
Social del Tribunal Suprem, en el procediment núm. 3538/2017, que declara la
inadmissió del recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat per la
senyora XXX, contra la sentència dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya el 4 de juliol de 2016, en el recurs de suplicació 1811/2016
interposat per l’actora, davant la sentència dictada pel Jutjat Social núm. 12 de
Barcelona el 2 de novembre de 2015, en el procediment núm. 691/2014 seguit contra
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social,
Mutua Activa Mutua 2008 i Diputació de Barcelona, sobre reclamació d’incapacitat
permanent.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Sala Social del Tribunal Suprem.”
7.- 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. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 227/2016, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor XXX contra el Decret de la Presidència, de 29 de setembre de 2016, que
va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial, formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 23 d’abril de
2015, quan circulava per la carretera BV-5001, en el municipi de Montcada i
Reixac, a causa de la topada contra un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat Sentència en el
procediment abreujat núm. 227/2016, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 29 de setembre de 2016, que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 23 d’abril de 2015, quan
circulava per la carretera BV-5001, en el municipi de Montcada i Reixac, a causa de la
topada contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actor i el funcionament del
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona.
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Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 227/2016, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de 29 de
setembre de 2016, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el
dia 23 d’abril de 2015, quan circulava per la carretera BV-5001, en el municipi de
Montcada i Reixac, a causa de la topada contra un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la calçada.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona.”
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el
procediment núm. 357/2016-E, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 20
de juny de 2016, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials ocasionats en el seu habitatge situat a la XXX,
XXX, com a conseqüència de les obres d’ampliació del pont de Sant Quirze, en la
carretera BV-5227.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat una Sentència en el
procediment núm. 357/2016-E, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 20 de
juny de 2016, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys materials ocasionats en el seu habitatge situat a la XXX, XXX, XXX, com a
conseqüència de les obres d’ampliació del pont de Sant Quirze, en la carretera BV5227.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, de
les proves practicades es conclou que existeix una connexió causal entre el
funcionament del servei públic i els danys materials produïts.
Vist que, segons el peritatge realitzat i la factura de reparació, la quantia dels danys
queda fixada en 6.269,60 euros, més els interessos legals de demora.
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Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016 (publicada
al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment núm. 357/2016-E,
que estima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX contra la
resolució de la Diputació de Barcelona, de 20 de juny de 2016, que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials ocasionats
en el seu habitatge situat a la XXX, XXX, XXX, com a conseqüència de les obres
d’ampliació del pont de Sant Quirze, en la carretera BV-5227. En conseqüència:
1. Anul·la la resolució impugnada.
2. Declara la responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona i la condemna
a indemnitzar al senyor XXX en la quantia de 6.269,60, més els interessos leals
de demora.
3. Imposa les costes del procediment a càrrec de la Diputació de Barcelona, fins a
un límit màxim de 200 euros per tots els conceptes.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7.”
9.- 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. 10 de Barcelona, en el procediment
abreujat núm. 429/2016-J, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de setembre de 2016, que
desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 24 de juliol
de 2015, quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera BV-1123, a
causa, segons la reclamant, de la col·lisió contra un porc senglar que va
irrompre sobtadament a la via.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, ha dictat Sentència en el
procediment abreujat núm. 429/2016-J, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de setembre de
2016, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 24 de juliol de
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2015, quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera BV-1123, a causa,
segons la reclamant, de la col·lisió contra un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la via.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actora i el funcionament del
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 429/2016-J, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de
setembre de 2016, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el
dia 24 de juliol de 2015, quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera BV1123, a causa, segons la reclamant, de la col·lisió contra un porc senglar que va
irrompre sobtadament a la via.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona.”
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7892/2017, de data 24 de
juliol, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 228/2017-A3, procediment ordinari, interposat per
l’Ajuntament de La Palma de Cervelló contra el Decret del Diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de 21 de
desembre de 2016, que va acordar formalitzar una compensació econòmica amb
l’esmentat Ajuntament, amb la finalitat de liquidar els deutes pendents derivats
de la segregació del terme municipal de Cervelló, per a constituir el nou municipi
de La Palma de Cervelló l’any 1998.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant Decret judicial de
22 de juny de 2017, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
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demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 228/2017-A3, procediment
ordinari, interposat per l’Ajuntament de La Palma de Cervelló contra el Decret de 21 de
desembre de 2016, del Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació que va formalitzar una compensació econòmica amb
l’esmentat Ajuntament per tal de liquidar el deute pendent derivat de la segregació del
terme de Cervelló duta a terme l’any 1998 per a constituir el nou municipi de La Palma
de Cervelló.
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 228/2017-A3, procediment
ordinari, interposat per l’Ajuntament de La Palma de Cervelló contra el Decret de 21 de
desembre de 2016, del Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació que va formalitzar una compensació econòmica amb
l’esmentat Ajuntament per tal de liquidar el deute pendent derivat de la segregació del
terme de Cervelló duta a terme l’any 1998 per a constituir el nou municipi de La Palma
de Cervelló.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.
16 de Barcelona.
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
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representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.”
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7862/2017, de data 24 de
juliol, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 197/2017-V, procediment abreujat, interposat per SERVEIS
INTEGRALS D’ENGINYERIA I ARQUITECTURA SIENA, SL contra el Decret de la
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de 22 de desembre de
2016, que va aprovar l’acta de recepció definitiva i la liquidació del contracte per
a la redacció del Projecte de Millora de la carretera BV-5202, al terme municipal
de Sant Julià de Vilatorta, amb un saldo favorable als interessos de la Diputació
de Barcelona per import de 1.361,15 €, IVA inclòs.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de juliol
de 2017, registrat d’entrada el 14 de juliol, ha citat la Diputació de Barcelona perquè
comparegui com a part demandada en el recurs contenciós administratiu núm.
197/2017-V, procediment abreujat, interposat per SERVEIS INTEGRALS
D’ENGINYERIA I ARQUITECTURA SIENA SL contra el Decret de 22 de desembre de
2016 de Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que aprovava l’acta
de recepció del servei i la liquidació del contracte per a la Redacció del Projecte de
Millora de la Carretera BV-5202 al Terme Municipal de Sant Julià de Vilatorta.
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
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).
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 197/2017-V, procediment
abreujat, interposat per SERVEIS INTEGRALS D’ENGINYERIA I ARQUITECTURA
SIENA SL contra el Decret de 22 de desembre de 2016 de Presidència delegada de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que aprovava l’acta de recepció del servei i la
liquidació del contracte per a la Redacció del Projecte de Millora de la Carretera BV5202 al Terme Municipal de Sant Julià de Vilatorta.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5
de Barcelona.
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.”
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7377/2017, de data 17 de
juliol, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat
Social núm. 1 de Girona, conjuntament amb l’Institut Nacional de la Seguretat
Social, el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya i la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el procediment de
jubilació núm. 397/2017, instat pel senyor XXX en reclamació de la prestació de
pensió de jubilació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Social número 1 de Girona ha citat la Diputació de Barcelona per
comparèixer com a part codemandada juntament amb l’Institut Nacional de la
Seguretat Social, el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya i la Tresoreria General de la Seguretat Social en el procediment de jubilació
núm. 397/2017, instat pel senyor XXX en reclamació de la prestació de pensió de
jubilació.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable a personars’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i
representació de la Diputació de Barcelona en el recurs esmentat.
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Social número 1 de Girona com a part
codemandada juntament amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social, el Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i la Tresoreria General de
la Seguretat Social en el procediment de jubilació núm. 397/2017, instat pel senyor
XXX en reclamació de la prestació de pensió de jubilació.
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7653/2017, de data 20 de
juliol, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 220/2017-S, procediment ordinari, interposat pel senyor XXX i
la senyora XXX contra la publicació al BOP de la Resolució de la Presidència de
la Diputació, de 4 d’abril de 2017, que va resoldre definitivament les al·legacions
presentades pels actors, i l’aprovació definitiva del projecte constructiu de
“Millora d’intersecció entre les carreteres BP-1432 i la BV-1483 TM Bigues i
Riells”, així com la relació de béns i drets afectats.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici 23 de juny de
2017, notificat el 6 de juliol de 2017 ha citat la Diputació de Barcelona perquè
comparegui com a part demandada en el recurs contenciós administratiu núm.
220/2017-S, procediment ordinari, interposat pel senyor XXX i la senyora XXX contra
la publicació al BOP de la Resolució de 4 d’abril de 2017 de la Presidència de la
Diputació que resolia les al·legacions dels actors, aprovava definitivament el projecte
constructiu de “Millora d’intersecció entre els carreteres BP-1432 i la BV-1483 TM
Bigues i Riells”, així com la relació de béns i drets afectats.
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment
d’allò que disposa l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel RDL 781/1986 de 18 d’abril, pel qual es mostra
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
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Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu 220/2017-S, procediment ordinari,
interposat pel senyor XXX i la senyora XXX contra la publicació al BOP de la Resolució
de 4 d’abril de 2017 de la Presidència de la Diputació que resolia les al·legacions dels
actors, aprovava definitivament el projecte constructiu de “Millora d’intersecció entre
els carreteres BP-1432 i la BV-1483 TM Bigues i Riells”, així com la relació de béns i
drets afectats.
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona.
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7152/2017, de data 11 de
juliol, pel qual s’acorda comparèixer davant l’Audiència Nacional, Sala
Contenciosa Administrativa, Secció 5a, en el procediment ordinari núm. 85/2017,
instat per l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona contra l’Acord de la Secretaria
d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior, de 5 de desembre de 2016, que va
desestimar la sol·licitud de l’esmentat Ajuntament, de reversió d’uns terrenys
que, en el seu moment, va cedir gratuïtament a la Diputació perquè construís
una caserna de la Guàrdia Civil i, alhora, transmetés el sòl i la construcció al
Ministeri de l’Interior.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
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“La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Seguridad del Estado, mitjançant
ofici d’1 de juliol, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el procediment ordinari núm. 85/2017, que se segueix davant
l’Audiència Nacional, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a, instat per
l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona contra l’Acord de la Secretaria de Estado de
Seguridad del Ministerio del Interior de 5 de desembre de 2016, que va desestimar la
sol·licitud de l’esmentat ajuntament de reversió d’uns terrenys que en el seu moment
va cedir gratuïtament a la Diputació de Barcelona perquè construís una caserna de la
Guàrdia Civil i alhora transmetés el sòl i la construcció al Ministeri de l’Interior.
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- COMPARÈIXER davant l’Audiència Nacional, Sala Contenciosa
Administrativa, Secció 5a, en el procediment ordinari núm. 85/2017 instat per
l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona contra l’Acord de la Secretaria de Estado de
Seguridad del Ministerio del Interior de 5 de desembre de 2016, que va desestimar la
sol·licitud de l’esmentat ajuntament de reversió d’uns terrenys que en el seu moment
va cedir gratuïtament a la Diputació de Barcelona perquè construís una caserna de la
Guàrdia Civil i alhora transmetés el sòl i la construcció al Ministeri de l’Interior.
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la defensa
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judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les instàncies superiors en que
pugui derivar.”
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria en règim de
concurrència competitiva, 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
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 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).
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.
D’acord amb el desplegament de les previsions de l’Ordenança de subvencions de la
Diputació, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 11 de maig
de 2017, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, a favor de persones
jurídiques sense ànim de lucre, per a l’exercici 2017, per un import màxim de
350.000€.
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 26 de febrer de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de Província.
D’acord amb la clàusula 13 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.
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Ateses les modificacions estructurals succeïdes els últims mesos i el fet que ni en el
mes d’agost ni en el mes de setembre no va haver-hi cap Junta de Govern, mitjançant
Dictamen de la Junta de Govern de data 5 d’octubre de 2017 s’aprovà la modificació
de la composició de l’òrgan col·legiat per a la proposta de resolució en el procediment
d’atorgament de subvencions que es va aprovar per la Junta de Govern en data 11 de
maig de 2017, i així mateix s’aprovà la perllongació de la convocatòria.
Per tot l’exposat, s’han efectuat les valoracions que a continuació es detallen:
S’ha presentat un total de 88 sol·licituds i s’ha considerat a subvencionar un total de 53
i s’han exclòs 35. Entre les excloses, n’hi ha 11 que, tot i estar admeses, no han arribat
al mínim de punts establert a la base 10, 3 que són desistiments, 2 renúncies de les
pròpies entitats i 19 que s’han exclòs per diversos motius entre d’altres: s’han
presentat fora de termini, no es considera una activitat singular, el període d’execució
de la commemoració no es correspon amb l’any 2017.
Els criteris de puntuació que s’han seguit són els descrits a la base 10 de la
convocatòria “Criteris d’atorgament de la subvenció” que s’han traduït en un import
individualitzat de l’ajut, segons el sistema de càlcul establert en la base 12. Aquesta
base estableix que l’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats
subvencionades es determinarà en relació als punts assignats en la valoració
obtinguda; a tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut i que
l’import assignat 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 pel sumatori de punts. S’ha realitzat
més d’una operació amb l’objectiu d’esgotar al màxim la consignació pressupostària
establerta.
El pressupost màxim destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és de
350.000 € (tres-cents cinquanta mil euros). Malgrat que a la convocatòria es preveu la
imputació d’aquest import a l’aplicació pressupostària G/10500/23110/48900 i, donat
que s’ha presentat una entitat estrangera que ha resultat beneficiària d’una subvenció
per import de 8.307,75 € (vuit mil tres-cents set euros amb setanta-cinc cèntims),
aquest anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10500/23110/49000.
Hi ha 53 entitats valorades favorablement que sumen un total de 730,50 punts, cosa
que fa que, en un primer repartiment de la consignació inicial, l’import per punt a
repartir sigui de 479,12 € (350.000 €/730,50 punts).
D’aquestes 53 entitats, n’hi ha 27 que demanen una quantitat inferior a la quantitat
teòrica que s’atorgaria pel número de punts obtinguts, ja que l’import sol·licitat actua
com a límit a l’atorgament, i a aquestes sol·licituds se les assigna la quantitat que
sol·licitaven tot i ser menor a la que els hi correspondria per puntuació.
Aquestes entitats són les següents:
1 Amics de la Flama del Canigó i dels focs de Sant Joan de Manlleu- Tradifoc
2 Club Bàsquet Castellar
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fund. Priv. Francesc Viñas
As. familiars malats Alzheimer de Barcelona AFAB
As. societat coral "El Vallès"
As. amputats Sant Jordi
Fund. d'ecologia del foc i gestió d'incendis pau costa Alcubierre
SOS Racisme Catalunya
As. punt de referència
Fund. Priv. Adana
Fund. Priv. amics de la gent gran
Club handbol Valldoreix
Iniciativa per a la reforma horària Ara és l'hora
Colla de Diables Canet de Mar
As. cultural Camp de les Lloses (AcuCall)
Fund. Priv. formació i treball
Coord. d'Associats per la llengua catalana - CAL
Col·legi d'arquitectes de catalunya
As. contra l'anorèxia i la bulímia - ACAB
As. Festa d'en Toca-sons
CAE, formació i serveis socioculturals
As. Integració Persones amb dificultats sociolaborals “Entrem-hi” (As. empreses
amb finalitat social “Entrem-hi”)
Agrup entitats superheroïnes
Casa Ronald Mcdonald Barcelona - Fund. Infantil RM
ADIFOLK
Club de Fútbol Torelló
As. la Vella de Gràcia

De la mateixa manera, tampoc obtenen l’import teòric per punts 7 entitats ja que cap
d’elles pot rebre un import superior al 50% del pressupost de l’activitat.
1
2
3
4
5
6
7

ACF Sabadell Sardanista
Fund. Priv. agència de qualificació dels professionals de l'enginyeria
As. Tonis Olesa de Montserrat
Ball de diables de Torrelles de Foix
As. Cultural Catalunya rock
Penya boletaire de Berga
Grup Bonaire i veus de Tona

A les 19 entitats restants se les atorga l’import concedit per punts.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Esbart dansaires de Rubí
Fund. Real Club de Polo
Secretariat de corals infantils de Catalunya
Fund. Priv. Palau
Consell Il·lustre col·legi advocats de Catalunya
As. Sant Tomàs-PARMO
Servei Civil Internacional de Catalunya
Fund. Esplai, ciudadanía comprometida
Coord. cultural de Nou Barris
Fund. Ampans
Comissió de l'aplec de la rosa a Lurdes i al castell
APINAS
As recull històric de Mura
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14 European forum for Urban Security (EFUS) - Forum europeu per a la
Seguretat Urbana
15 Fund. Priv. ECOM
16 Fed. Esportiva catalana de paralítics cerebrals
17 Ctre. parroquial Sant Feliu de Llobregat
18 Fund. Congrés català de salut mental

19 Fund. Francesc Ferrer i Guàrdia
Una vegada realitzat aquest repartiment, es distribueixen 287.305,93 € i resta
consignació per import de 62.694,07 €. Tot i que a les bases no està previst, es
realitza una segona volta per tal d’esgotar al màxim la consignació inicial. Les entitats
que segueixen puntuant ho fan per un total de 392 punts, per la qual cosa el punt
passa a tenir un import de 159,93 € (62.694,07 €/392).
En la segona operació hi ha 9 entitats que obtenen l’import màxim segons el que van
sol·licitar i/o el límit del 50% del pressupost:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fund. Priv. Francesc Viñas
As. Familiars malalts Alzheimer Barcelona AFAB
As. Amputats Sant Jordi
As. Punt de referència
Iniciativa per la reforma horària – Ara és l’hora
Fund. Priv. Formació i Treball
Agrup. Entitats superheroïnes
ADIFOLK
Club de Futbol Torelló

A les entitats restants se les suma l’import aconseguit per punts.
El repartiment d’aquests imports suma un total de 342.333,77 €; per tant, el saldo que
resta és de 7.666,26 €, import que representa un 3% de la consignació inicial.
D’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en
la corresponent Acta de data 16 d’octubre de 2017.
Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de les subvencions en
base a la valoració tècnica de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General i en base al sistema de càlcul que estableix la base 10 de la convocatòria, i
per fer el repartiment entre les sol·licituds, s’ha partit del que estableix la base 12 de la
convocatòria.
D’acord amb l’informe tècnic de data 28 de setembre de 2017 que valora les
sol·licituds presentades, emès per la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General per encàrrec de l’òrgan responsable de la instrucció del procediment, el
Gabinet de la Presidència.
D’acord amb el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles
12, 14.2 i 14.3 de l’Ordenança general de subvencions.
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministra 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.
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 concessió de subvencions en el marc de la convocatòria
(número 201720175120009023), per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva a favor de persones jurídiques sense ànim
de lucre, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als
beneficiaris següents i pels imports i projectes que s’hi relacionen:
 V1: valoració primer repartiment
 V2: valoració segon repartiment
AD i posició
pressupostària

NIF

Entitat

Objecte

1703004801/1

G63655021

Amics de la Flama del
Canigó i dels focs de
Sant Joan de ManlleuTradifoc

1703004801/2

G59667386

1703004801/3

G65971350

1703004801/4

G66873407

1703004801/5

G58203183

1703004801/6

G66021643

50è aniv. La Flama
del Canigó i la
llengua que ens
agermana
50è concert de Sant
ACF Sabadell
Esteve (sardanes i
Sardanista
música de cobla)
Fund. Priv. Agència de 1st international
Qualificació dels
fòrum on
Professionals de
professional
l'enginyeria
engineering
Recuperació festa
As. Tonis Olesa de
Sant Antoni Abad a
Montserrat
Olesa
Cants i danses del
Esbart dansaires de
llibre vermell de
Rubí
Montserrat
Concurs de salts
Fund. Real club de polo internacional - CSIO
Barcelona
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Total atorgat

V1

V2

3.330,00 €

13

0

2.850,00 €

14

0

6.500,00 €

15

0

1.700,00 €

13

0

7.668,69 €

12

12

7.668,69 €

12

12
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1703004801/7

G61525010

1703004801/8

G58329210

1703004801/9

G59145474

1703004801/10

V63936348

1703004801/11

G58524927

1703004801/12

G62923032

1703004801/13

G58263575

1703004801/14

Q5856176B

1703004801/15

G60316411

1703004801/16

G55536098

1703004801/17

G08491029

1703004801/18

G60262300

1703004801/19

G08849549

1703004801/20

G58958323

1703004801/21

G61356689

1703004801/22

G59707075

1703004801/23

G61377586

60è aniversari club
de bàsquet
Castellar
50a Trobada del
Secretariat corals
Secretariat de corals
infantils de
infantils de Catalunya
Catalunya (50 anys
del SCIC)
55è concurs
Fund. Priv. Francesc
internacional de
Viñas
cant tenor Viñas
Ball de diables de
30è aniv. de l'Entitat
Torrelles de Foix
"Aniversari 3.0"
30è aniv. Jornada
As. familiars malats
divulgativa "30 anys
Alzheimer de Barcelona
al costat de les
AFAB
famílies"
Any Palau i Fabrecommemoració
Fund. Priv. Palau
centenari naixement
Josep Fabra
Commemoració
As. societat coral "El
140è aniversari de
Vallès"
l'Associació
Jornada
Consell dels Il·lustres
internacional: La
col·legis d’advocats de
justiciabilitat dels
Catalunya
drets socials
25 anys trencant
As. amputats Sant Jordi
estereotips
2017 World
Fund. d'ecologia del foc
conference on
i gestió d'incendis pau
natural resource
costa Alcubierre
modeling
As. Sant Tomàs50è aniversari de
PARMO
Sant Tomàs
(50è aniv. de la
carrera de Pere
As. Cultural Catalunya
Tàpias) Un pèl nou,
rock
un pèl antic.
Homenatge a Pere
Tàpias.
(35è aniv) Activistes
Servei Civil
del món. Del local al
Internacional de
global transformat
Catalunya
en realitats
25 anys del SAiD.
Treballant per la
SOS Racisme
construcció
Catalunya
ciutadana i la
igualtat en drets i
oportunitats
(20è aniv.)
#punt20anys:
As. punt de referència
impulsem joves de
referència
Penya boletaire de
1a fira del bolet a
Berga
Castellar del Riu
Simposi
internacional: TDAH
Fund. Priv. Adana
estat actual i
perspectives futures
Club Bàsquet Castellar
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5.600,00 €

12

0

8.307,75 €

13

13

6.500,00 €

13

13

4.000,00 €

12

0

10.000,00 €

16

16

11.503,04 €

18

18

2.929,00 €

14

0

7.668,69 €

12

12

8.000,00 €

14,5

14,5

4.158,00 €

17

0

8.307,75 €

13

13

6.050,00 €

13,5

0

10.544,45 €

16,5

16,5

2.626,00 €

13

0

10.395,00 €

17,5

17,5

3.800,00 €

12

0

4.585,00 €

12

0
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1703004801/24

G60017464

1703004801/25

J63862767

1703004801/26

G66200288

1703004801/27

G62090535

1703004801/28

G60734647

1703004801/29

G08444671

1703004801/30

J64244502

1703004801/31

G65554248

1703004801/32

G65572687

1703004801/33

G61976338

1703004801/34

G60229846

1703004801/35

G62106117

1703004801/36

Q0875010A

1703004801/37

G08403644

1703004801/38

G60259983

1703004801/39

G66838335

30è aniversari
d'amics de la gent
gran: des de 1987
en bona companyia
II Torneig
Club handbol Valldoreix internacional
d'handbol Valldoreix
Iniciativa per a la
Municipis per a la
reforma horària Ara és reforma horària Ara
l'hora
és l'hora
VIII Foro
Fund. Esplai,
Iberoamericano
ciudadanía
haciendo política
comprometida
juntos
(40è aniv.) La
Coord. cultural de Nou foliada: 40 anys de
Barris
cultura comunitària
a Nou Barris
IV Congrés estatal
Fund. Ampans
sobre alteracions de
la conducta
(10è aniv.) I
Trobada de bestiari
Colla de Diables Canet
dels països catalans
de Mar
a Canet de Mar
(BESTIVAL)
IV Workshop:
"L'arqueologia del
gènere i les
As. cultural Camp de
activitats de
les Lloses (AcuCall)
manteniment. Estat
actual de la recerca
i l'ensenyament
universitari"
Comissió de l'aplec de
75è aplec de la rosa
la rosa a Lurdes i al
a Lurdes i al castell
castell
Grup Bonaire i veus de 25è aniversari del
Tona
cor Bonaire
Fund. Priv. formació i
25 anys: Històries
treball
que ens importen
Commemoració del
Coord. d'Associats per
125è aniversari del
la llengua catalana naixement de Lola
CAL
Anglada
(40ena edició i
internacional)
Col·legi d'arquitectes
Exposició: 40
de Catalunya
cursets aprenent del
passat, reflexionant
sobre el futur
APINAS
50è aniversari
25 anys de l'ACAB.
25 anys d'ajudar
As. contra l'anorèxia i la
des de la pròpia
bulímia - ACAB
vivència i la
solidaritat.
IX trobada d'estudis
per la preservació
del patrimoni de la
As. recull històric de
pedra seca als
Mura
països catalans
"Pedra seca - pedra
viva"
Fund. Priv. amics de la
gent gran
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5.719,10 €

12

0

560,00 €

12

0

8.000,00 €

14

14

9.585,87 €

15

15

7.668,69 €

12

12

11.503,04 €

18

18

3.700,00 €

14

0

3.100,00 €

15

0

8.946,81 €

14

14

2.885,00 €

12

0

9.266,34 €

14,5

14,5

4.746,00 €

19

0

4.000,00 €

13,5

0

8.946,81 €

14

14

7.500,00 €

16

0

7.988,22 €

12,5

12,5
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1703004866/1

FR38025374
000

European forum for
Urban Security (EFUS)
- Forum europeu per a
la Seguretat Urbana

1703004801/41

G64650930

Fund. Priv. ECOM

1703004801/42

G60121043

Fed. esportiva catalana
de paralítics cerebrals
Ctre. parroquial Sant
Feliu de Llobregat

1703004801/43

R0800477B

1703004801/44

G62394556

Fund. Congrés català
de salut mental

1703004801/45

G63346746

As. Festa d'en Tocasons

1703004801/46

G58452210

CAE, formació i serveis
socioculturals

1703004801/47

G58506981

Fund. Francesc Ferrer i
Guàrdia
As. Integració Persones
amb dificultats
sociolaborals “Entremhi” (As. empreses amb
finalitat social “Entremhi”)
Agrup. entitats
superheroïnes
Casa Ronald McDonald
Barcelona - Fund.
Infantil RM

1703004801/48

G61797197

1703004801/49

G66675208

1703004801/50

G81802290

1703004801/51

G58525924

ADIFOLK

1703004801/52

G60361003

Club de Fútbol Torelló

1703004801/53

G65971608

As la Vella de Gràcia

Conferència
internacional
"Seguretat,
democràcia i
ciutats: La
coproducció de
polítiques de
seguretat urbana"
Commemoració 25è
aniversari dels SILS
(25 anys generant
ocupació)

8.307,75 €

13

13

9.585,87 €

15

15

FECPC, 25 anys

7.668,69 €

12

12

75è aniversari del
Centre parroquial
6è CCSN
migracions, exili i
refugi: Drets
Humans i salut
mental
25a festa d'en
Toca-sons
15a edició de la
Setmana de Jocs al
carrer
30 anys creant
espais de llibertat

8.627,28 €

13,5

13,5

8.627,28 €

13,5

13,5

5.576,27 €

13

0

4.000,00 €

13

0

7.668,69 €

12

12

Acte de
reconeixement
empreses i entitats.
Projecte junts
trenquem el cercle

2.575,00 €

13

0

Supernova "Junts
tenim poders"

9.670,00 €

15,5

15,5

Complim 15 anys

4.000,00 €

13,5

0

7.200,00 €

13

13

7.019,00 €

13

13

3.000,00 €

12

0

342.333,77 €

730,50

392

45es Jornades
internacionals
folklòriques de
Catalunya
Actes de celebració
del centenari del
club de futbol
Torelló
10è Aniversari dels
Malsons de la Vella
de Gràcia

Segon.- EXCLOURE les sol·licituds de les entitats següents perquè no arriben al
mínim de 12 punts exigits a la base 10.
NIF

Entitat

Projecte

1

G58192709

As. Amics de l'Òpera
35è aniversari entitat
de Sabadell

2

V61948543

Casa de Aragón
Virgen del Pilar

El Vencimiento del dragón
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Motiu
Puntuació
insuficient (<12
punts)
Puntuació
insuficient (<12
punts)

8,5

8
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NIF

Entitat

Projecte

3

G08757635

Club futbol Calella

Centenari club de futbol

4

G59849760

Foment de la
sardana de Rubí

5

G58516410

6

G58186180

7

G58806423

8

G61638888

9

G60925658

10

G58212903

Federació d'Ateneus
de Catalunya

I Trobada Internacional
d'Ateneisme

11

G08310070

Òmnium cultural

Memorial a Bac de Roda. XV
Marxa dels Vigatans

Coordinadora per a
la salvaguarda del
Montseny
Secretariat entitats
de Sants,
Hostafrnacs i la
Bordeta
FC Fàtima

Sardanes dedicades a Rubí,
Volum 7. CD commemoratiu
del 90è aniversari
Celebració del 30è aniversari
de la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny
40 anys de l'entitat

50 anys del Club

Commemoració 25è
Fund. Independència
aniversari de la mort de Joan
i Progrés
Fuster
As. promoció
espectacles infantils i Celebració 40è aniversari
juvenils de Manresa Imagina't Xarxa Manresa
- Imagina't

Motiu
Puntuació
insuficient (<12
punts)
Puntuació
insuficient (<12
punts)
Puntuació
insuficient (<12
punts)
Puntuació
insuficient (<12
punts)
Puntuació
insuficient (<12
punts)
Puntuació
insuficient (<12
punts)
Puntuació
insuficient (<12
punts)
Puntuació
insuficient (<12
punts)
Puntuació
insuficient (<12
punts)

9

8,5

10

9

10,5

9,5

9

10,5

8,5

Tercer.- EXCLOURE les sol·licituds de les entitats següents i pels motius que tot
seguit es relacionen:
NIF
1

P0809100A

2

P0802000J

3

P0811200E

4

5
6

Entitat
Ajuntament de
Gironella
Ajuntament de
Begues

Ajuntament de
Manresa

Institut Lluís
Q5850056B Domènech i
Montaner
Organisme autònom
Q0801196G local "Set
comunicació"
INS Lluís de
Q5855754G
Peguera

Projecte
10 anys de BdeGust
Begues capital cultural del
Baix Llobregat
Commemoració del 75è de
l'Escola Politècnica Superior
d'Enginyeria de Manresa
(EPSEM) de la Universitat
Politècnica de Catalunya
(1942/2017)

Motiu
Entitat pública
(base 5)
Entitat pública
(base 5)

Entitat pública
(base 5)

25 anys educant (25è
aniversari de l'institut)

Entitat pública
(base 5)

"25 anys amb tu" 25è
aniversari de Canal SET,
Santa Eulàlia Televisió

Entitat pública
(base 5)

90è aniversari

Entitat pública
(base 5)
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NIF

Entitat

7

G65347536

As. colla gegantera
del Casc antic de
Barcelona

8

G58331687

As. fotógrafos
profesionales de
España

9

G43884444

As. dones en xarxa

10

G60633989

As. cultural colla
Drac de Gràcia

35 anys del Drac de Gràcia

11

G64378839

Fund. Priv. grup
afectats esclerosi
múltiple GAEM

Jornada de Fund.acions de
pacients i indústria biomèdica

12

G58774415

As coor col·lectius
persones
discapacitats l'H

11è acte dia internacional
discapacitat "tots som iguals"

13

G66808957

Fund. Adama

Ara, tot és possible

14

G60412251

Espai de trobada científicsocial / punto de encuentro
científico-social

15

G63277784

As. discapacitat
visual Catalunya:
B1+B2+B3
As. catalana de
persones amb
malalties
neuromusculars

16

G58844416

As. cultural Esbart
Cadí

Fed catalana de
Pueri Cantores

17

G60266517

18

W0016043B AFEV

19

G78558830

As. Internacional de
l'Ordre Constantinià
de Sant Jordi

Projecte
450è aniversari gegants Sta
Maria del Mar i 150è
aniversari del projecte de F.
Soler Rovirosa, imatge actual
dels gegants
25 anys Premis Lux
Woman Lider TIC

Motiu
Sol·licitud
presentada fora de
termini (base 7)
Sol·licitud
presentada fora de
termini (base 7)
Sol·licitud
presentada fora de
termini (base 7)
Incompatibilitat
amb altra
subvenció rebuda
per part de la
Diputació de
Barcelona (base
24)
Incompatibilitat
amb altra
subvenció rebuda
per part de la
Diputació de
Barcelona (base
24)
Objecte: activitat
no singular (base
2)
Objecte: activitat
no singular (base
2)
Objecte: activitat
no singular (base
2)

Objecte: activitat
VII Gala de premis Fem Pinya no singular (base
2)
Recuperació de
l'escenificació de la Llegenda
del rescat de les 100
donzelles
Congrés internacional de
Pueri Cantores

AFEV, 10 anys!

De Barcelona a Nàpols,
L'epopeia mediterrània de
Carles de Borbó
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Objecte: activitat
no singular (base
2)
Període
d’execució:
commemoració no
corresponent a
2017 (base 4)
Període
d’execució:
commemoració no
corresponent a
2017 (base 4)
Període
d’execució:
commemoració no
corresponent a
2017 (base 4)
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Quart.- DONAR PER DESISTIDES les entitats següents per no contestar el
requeriment d’acord amb la base 8 de les bases reguladores:
1
2
3

NIF
G59912105
G61114690
G60350899

Entitat
La Satànica de Sant Andreu
Fund. Priv. Escola Vicenciana
Llar de jubilats Sant Pere de
Torelló

Motiu
No contesta al requeriment (base 8)
No contesta al requeriment (base 8)
No contesta al requeriment (base 8)

Cinquè.- ACCEPTAR la renúncia de les entitats següents, de conformitat amb l’escrit
de renúncia presentat per Registre General:
NIF
Entitat
1 G63172985 Fund. La Roda d'accions culturals i del lleure
2 G08473076 Ateneu de Sant Just Desvern

Projecte
40 anys fent Roda
El centenari de l'Ateneu

Sisè.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 8.307,75 € (vuit mil tres-cents set
euros amb setanta-cinc cèntims) a favor de European Forum for Urban Security
(EFUS) - Forum europeu per a la Seguretat Urbana, amb NIF FR38025374000, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/10500/23110/49000 de l’exercici 2017.
Setè.- DISPOSAR una despesa de 334.026,02 € (tres-cents trenta-quatre mil vint-i-sis
euros amb dos cèntims) a favor de les persones jurídiques sense ànim de lucre
relacionades a l’acord primer d’aquest dictamen, que anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2017.
Les subvencions s’hauran d’acceptar pels beneficiaris sense reserves així com les
condicions imposades en la concessió. L’acceptació s’haurà de fer de forma expressa
en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord.
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució
de les actuacions que es duran a terme durant l’any 2017, i la subvenció no serà
abonada fins que el beneficiari presenti, abans del 15 d’abril de 2018 la justificació de
l’activitat subvencionada d’acord amb el que estableix la base 20 de la convocatòria.
Els documents relatius a l’acceptació la justificació de les subvencions es podran
trobar a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
Vuitè.- ALLIBERAR el saldo sobrant de 7.666,23 € (set mil sis-cents seixanta-sis euros
amb vint-i-tres cèntims) resultants de la diferència entre la quantitat màxima
consignada per a la concessió d’aquestes subvencions (350.000 €) i l’efectivament
atorgada (342.333,77 €). Retornar aquest import sobrant a l’aplicació pressupostària
d’origen, G/10500/23110/48900.
Novè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Desè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que afecta als interessats.”
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Direcció de Relacions Internacionals
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial de la subvenció atorgada a la Societat de Tècnics d’Automoció per al
projecte “Cooperació per al desenvolupament Argentina – Catalunya”, en el
marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació
territorial de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta
corporació va aprovar, mitjançant acord 41/14, les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), que van ser publicades al BOPB
en data 20 de febrer de 2014.
Es preveien quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions per a donar
suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (codi:
20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a
projectes de cooperació al desenvolupament (codi: 20142014512000575B); la tercera,
relativa a subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al
desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la quarta, destinada a subvencions
per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al
desenvolupament (codi: 20142014512000579B).
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les
convocatòries 20142014512000575B (suport a projectes de cooperació al
desenvolupament) i 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit
de la cooperació al desenvolupament) i es va publicar al BOPB de data 17 de juliol de
2014.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de
subvencions 20142014512000575B per a donar suport a projectes de cooperació al
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desenvolupament, el projecte “Cooperació per al desenvolupament Argentina –
Catalunya” de Societat de Tècnics d’Automoció va rebre una subvenció per un import
de TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE (35.464) EUR.
D’acord amb les Bases Generals comunes a les convocatòries aprovades en data 13
de febrer de 2014 mitjançant acord 41/14 de la Junta de Govern de la corporació, el
període d’execució de les activitats subvencionades s’establia entre l’1 de gener de
2014 i el 30 de juny de 2015, i s’atorgava un termini de justificació parcial fins al 28 de
febrer de 2015 i un termini de justificació final fins al 30 de setembre de 2015.
El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava una
primera transferència de VINT-I-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (21.278,40 €), corresponent al 60% de la subvenció, que es va
fer efectiva en data 3 de desembre de 2014. Una vegada justificat el 70% d’aquest
primer pagament per part de l’entitat beneficiària, la Diputació de Barcelona havia de
tramitar el segon pagament corresponent al 30% de la subvenció atorgada, i finalment
es preveia un últim pagament del 10 % que es reservava com a saldo a pagar segons
l’excés justificat per l’entitat beneficiària i fins al total de l’import de la subvenció
atorgada.
En data 27 de febrer de 2015, la Societat de Tècnics d’Automoció va presentar a la
Diputació de Barcelona la justificació parcial del projecte, per import de SIS-CENTS
SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (666,67 €), i aquesta
corporació no va procedir a realitzar el segon pagament de la subvenció atorgada, ja
que a més de les mancances detectades l’import justificat només equivalia a un 3,1%
del primer pagament efectuat.
En data 11 de maig de 2015, mitjançant resolució de la Presidència de la corporació
número 4479/15, va ser aprovada una pròrroga de cinc mesos del termini d’execució
del projecte “Cooperació per al desenvolupament Argentina – Catalunya” de Societat
de Tècnics d’Automoció. El nou termini d’execució s’ampliava fins el 30 de novembre
de 2015, mantenint-se en tres mesos el termini de justificació des de la finalització del
d’execució, és a dir, fins al 29 de febrer de 2016. I, en data 29 de març de 2016, es va
aprovar per resolució de la corporació número 2302/16, la pròrroga d’un mes i mig del
termini de justificació del projecte, fins al 15 d’abril de 2016.
En data 15 d’abril de 2016, la Societat de Tècnics d’Automoció va presentar a la
Diputació de Barcelona la justificació final del projecte.
En la revisió de la documentació de justificació final, es detecten mancances greus,
entre les que destaca l’absència de la memòria de l’actuació justificativa del
compliment de les condicions imposades en les bases de la convocatòria, així com de
les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
Mitjançant escrit de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 21 de
novembre de 2016, es requereix a l’entitat perquè esmeni les mancances en la
justificació presentada en un termini de 10 dies, indicant que en el cas de no fer-ho, es
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procedirà a tramitar la revocació de la part de subvenció corresponent a les despeses
afectades.
La Societat de Tècnics d’Automoció no ha respost el requeriment.
L’informe tècnic elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 27
de juny de 2017, que s’acompanya al present instrument, indica que, en relació amb la
justificació parcial presentada, el nivell de desenvolupament de les activitats era molt
baix ja que totes estaven o en preparació, o posposades, o en curs, i l’entitat no
presentava fonts de verificació que acreditessin cap realització. En relació amb la
justificació final tampoc es presenta cap font de verificació, i en conseqüència es
desconeix totalment l’execució de les activitats ja que no resulten justificades.
Finalment conclou l’informe que el fet de no disposar d’informació detallada de l’estat
d’execució de les activitats ni de cap font de verificació impossibilita la valoració de
l’estat d’execució del projecte i, per tant, de l’assoliment dels objectius i resultats
previstos en la subvenció atorgada.
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte
es proposa revocar inicialment el total de la subvenció atorgada per import de
TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS (35.464 €) a la
Societat de Tècnics d’Automoció per al projecte “Cooperació per al desenvolupament
Argentina – Catalunya”, així com requerir a aquesta entitat el reintegrament de VINT-IUN MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
(21.278,40 €) percebuts, en el marc de la convocatòria 20142014512000575B, per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014), mitjançant acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10
de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014), atesa la manca de justificació de les activitats
realitzades en el marc de la subvenció.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, no s’acredita l’assoliment dels objectius i
resultats del projecte i s’incompleix l’obligació de justificació en els termes previstos a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i en
les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 41/14) i publicades al
BOPB de data 20 de febrer de 2014.
Vist el que preveu l’art 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les obligacions
dels beneficiaris de les subvencions i a la justificació de les subvencions públiques.
Vist l’article 37, lletres b) i c), de la LGS sobre l’incompliment total o parcial de l’objectiu
de l’activitat i de l’obligació de justificació, així com el títol III del Reial Decret 887/2006,
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de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009.
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.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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- REVOCAR, inicialment, el total de la subvenció atorgada, per import de
TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS (35.464 €), a la
Societat de Tècnics d’Automoció per al projecte “Cooperació per al desenvolupament
Argentina – Catalunya”, en el marc de la convocatòria 20142014512000575B, per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2014), mitjançant acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10
de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014), de conformitat amb l’informe tècnic de
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 27 de juny de 2017, que
s’acompanya.
Segon.- CONCEDIR a la Societat de Tècnics d’Automoció un termini d’audiència de
quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que
presenti les al·legacions, i d’altres elements de prova, que consideri oportunes.
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial
esdevindrà definitiva.
Tercer.- REQUERIR, en cas que la revocació esdevingui definitiva, a la Societat de
Tècnics d’Automoció el reintegrament de VINT-I-UN MIL DOS-CENTS SETANTAVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (21.278,40 €) percebuts, en el marc de la
convocatòria 20142014512000575B, per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014).
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Quart.- DETERMINAR que en el cas que la Societat de Tècnics d’Automoció acrediti
en fase d’al·legacions la realització de l’objecte de la subvenció, s’apercebi a aquesta
entitat que els justificants de despesa presentats en data 27 de febrer de 2015 i 15
d’abril de 2016 no podran ser acceptats si no estan realment relacionats amb l’activitat
subvencionada, realment executada i, a més, no resulten esmenats els aspectes
detallats en el requeriment de data 21 de novembre de 2016, que s’acompanya com
ANNEX 1 a l’informe tècnic de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data
27 de juny de 2017.
Cinquè.- NOTIFICAR l’acord precedent a la Societat de Tècnics d’Automoció.”
Gabinet de Premsa i Comunicació
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig Quant saps dels
nostres parcs?.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona organitza el sorteig Quant saps dels nostres parcs?
amb el doble objectiu de, per una banda, promocionar els perfils corporatius de la
Xarxa de Parcs Naturals i, de l’altra, donar a conèixer, difondre i promocionar les
activitats que es realitzen a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona.
2. La Diputació de Barcelona convida els participants a contestar sis preguntes
relatives a la Xarxa de Parcs Naturals a través de la plataforma Easy Promos. Entre
els participants que contestin correctament les sis preguntes es farà un sorteig per a
triar un guanyador.
3. El sorteig Quant saps dels nostres parcs? tindrà una durada des del dia 4 de
novembre de 2017 a les 9:00 hores i fins al dia 19 de novembre 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. La participació en aquest sorteig té la consideració de
sol·licitud i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.
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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 pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril,
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada pel Decret
de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat pel Decret núm.
8656/17, de 14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017 (apartat
onzè), 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 els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig
Quant saps dels nostres parcs?, el text literal del qual és el següent:
“Bases del sorteig: Quant saps dels nostres parcs?
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig Quant saps dels nostres parcs? a través
dels canals corporatius de Facebook de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
En el sorteig podran participar tots els usuaris majors de setze anys residents a Espanya i
amb perfil personal a la xarxa social Facebook.
La Diputació de Barcelona convida els participants a contestar sis preguntes relatives a la
Xarxa de Parcs Naturals a través de la plataforma Easy Promos. Entre els participants que
contestin correctament totes les respostes, es farà un sorteig per a triar el guanyador.

Segon. Organització
El sorteig Quant saps dels nostres parcs? està organitzat per la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals juntament amb el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de
Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a la
pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar al sorteig els usuaris han de:
1. Ser majors de setze anys i residents a Espanya.
2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Facebook perquè els organitzadors puguin
contactar-hi.
3. Seguir, com a mínim, un dels canals corporatius de Facebook de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals: http://www.diba.cat/xarxes-socials.
4. Contestar correctament totes les preguntes plantejades.
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La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions de Facebook, que
poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms.
Quart. Calendari d’inscripció al sorteig
El període per participar al sorteig comença el 4 de novembre de 2017 a les 9 hores del matí
i acaba el 19 de novembre de 2017 a les 23.59 hores de la nit.
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 sorteig.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma de
Facebook, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.
Sisè. Premis, sorteig, procediments d’acceptació i lliurament
1. Premis
Hi haurà un únic guanyador. El premi és una nit d’hotel amb allotjament i esmorzar inclòs a
algun dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per a dues
persones. El termini per a gaudir del premi serà de sis mesos des de la seva comunicació
mitjançant missatge privat a Facebook. El premi està valorat en 200 € i serà a càrrec de
l’empresa responsable de la promoció del sorteig.
2. Sorteig
Es realitzarà un sorteig a través de la plataforma per a premis Easy Promos, plataforma que
tria de forma automàtica el guanyador entre tots els participants que hagin respost
correctament totes les preguntes. El dia 21 de novembre de 2017 la Diputació de Barcelona
comunicarà el premi i el premiat mitjançant un missatge privat a Facebook.
3. Procediment d’acceptació
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del concurs en el termini de
72 hores mitjançant un correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual
confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari de Facebook,
el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi,
el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat seleccionada
a continuació.
4. Lliurament dels premis
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Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius
de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària
al guanyador, mitjançant el seu correu electrònic, per tal que aquest pugui gaudir el premi.
Setè. 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 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.
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Facebook està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i
la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra
de cap manera aquest sorteig ni hi és associada.
Novè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
Desè. Altres normes
La simple participació en aquest sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta
amb ell.
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest
sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa
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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.
Onzè. 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 i, a
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
Tercer.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de doscents euros (200 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/11100/92050/48100 del vigent pressupost.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig Subscriu-te al
butlletí de turisme.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona organitza el sorteig Subscriu-te al butlletí de turisme
amb el doble objectiu de, per una banda, donar a conèixer l’oferta turística de la
demarcació de Barcelona, i, de l’altra, aconseguir més seguidors i subscriptors per
aquest butlletí.
2. La Diputació de Barcelona convida als participants a subscriure’s al butlletí de
turisme Què pots fer? I molt més a través de la plataforma Easy Promos.
3. El sorteig Subscriu-te al butlletí de turisme tindrà una durada des del dia 30
d’octubre de 2017 a les 9:00 hores i fins al dia 13 de novembre 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. La participació en aquest sorteig té la consideració de sol·licitud i,
per tant, és d’aplicació aquesta llei.
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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 pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril, publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada pel Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat pel Decret núm. 8656/17, de 14
de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017 (apartat onzè), 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 els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig
Subscriu-te al butlletí de turisme, el text literal del qual és el següent:
“Bases del sorteig Subscriu-te al butlletí de turisme
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig Subscriu-te al butlletí de turisme a través
del canal corporatiu de Facebook de la Gerència de Serveis de Turisme
https://www.facebook.com/BarcelonaEsMoltMes.
En el sorteig podran participar tots els usuaris majors de setze anys residents a Espanya i
amb perfil personal a la xarxa social Facebook.
La Diputació de Barcelona convida els participants a subscriure’s al butlletí de turisme Què
pots fer? I molt més a través de la plataforma Easy Promos.
Segon. Organització
El sorteig Subscriu-te al butlletí de turisme està organitzat per la Gerència de Serveis de
Turisme juntament amb el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona.
Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a la pàgina
corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar al sorteig els usuaris han de:
1. Ser majors de setze anys i residents a Espanya.
2. Seguir el canal corporatiu de Facebook de la Gerència de Serveis de Turisme:
https://www.facebook.com/BarcelonaEsMoltMes.
3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Facebook perquè els organitzadors puguin
contactar-hi.
4. Acceptar la subscripció al butlletí de turisme.
La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions de Facebook, que
poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms.
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Quart. Calendari d’inscripció al sorteig
El període per participar al sorteig comença el 30 d’octubre de 2017 a les 9:00 hores del
matí i acaba el 13 de novembre de 2017 a les 23:59 hores de la nit.
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 sorteig.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma de
Facebook, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.
Sisè. Premis, sorteig, procediments d’acceptació i lliurament
1. Premis
Hi haurà un guanyador. El premi serà un cap de setmana: una nit amb allotjament, esmorzar
i activitat turística a les comarques de Barcelona per a dues persones. El termini per a
gaudir del premi serà de sis mesos, des de la seva comunicació mitjançant missatge privat a
Facebook. El premi està valorat en 200 € i serà a càrrec de l’empresa responsable de la
promoció del sorteig.
2. Sorteig
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma per a premis
Easy Promos, plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els
participants. El dia 17 de novembre de 2017 la Diputació de Barcelona comunicarà el premi i
el premiat mitjançant un missatge privat a Facebook.
3. Procediment d’acceptació
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del concurs en el termini de
72 hores mitjançant un correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual
confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari de Facebook,
el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi,
el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat seleccionada
a continuació.
4. Lliurament dels premis
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatiu
de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.
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Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària
al guanyador, mitjançant el seu correu electrònic, amb el dia, l’hora i el lloc del lliurament del
premi.
Setè. 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 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.
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Facebook està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i
la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra
de cap manera aquest sorteig ni hi és associada.
Novè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
Desè. Altres normes
La simple participació en aquest sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta
amb ell.
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest
sorteig 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
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mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte
d’altres.
Onzè. 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 i, a
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
Tercer.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de doscents euros (200 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/11100/92050/48100 del vigent pressupost.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig Convida els teus
amics a subscriure’s al butlletí de turisme.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona organitza el sorteig Convida els teus amics a
subscriure’s al butlletí de turisme amb el doble objectiu de, per una banda, donar a
conèixer l’oferta turística de la demarcació de Barcelona, i, de l’altra, aconseguir més
seguidors i subscriptors per aquest butlletí.
2. La Diputació de Barcelona convida als participants a compartir amb els seus amics
el sorteig Convida els teus amics a subscriure’s al butlletí de turisme a través de
la plataforma Easy Promos.
3. El sorteig Convida els teus amics a subscriure’s al butlletí de turisme tindrà una
durada des del dia 13 de novembre de 2017 a les 9:00 hores i fins al dia 26 de
novembre 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. La participació en aquest sorteig té la consideració de sol·licitud i,
per tant, és d’aplicació aquesta llei.
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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 pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril, publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada pel Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat pel Decret núm. 8656/17, de 14
de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017 (apartat onzè), 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 els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig
Convida els teus amics a subscriure’s al butlletí de turisme, el text literal del qual
és el següent:
“Bases del sorteig: Convida els teus amic a subscriure’s al butlletí de turisme
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig Convida els teus amics a subscriure’s al
butlletí de turisme a través del canal corporatiu de Facebook de la Gerència de Serveis de
Turisme https://www.facebook.com/BarcelonaEsMoltMes.
En el sorteig podran participar tots els usuaris majors de setze anys residents a Espanya i
amb perfil personal a la xarxa social Facebook.
La Diputació de Barcelona convida els participants a compartir amb els seus amics el sorteig
Convida els teus amics a subscriure’s al butlletí de turisme a través de la plataforma
Easy Promos.
Segon. Organització
El sorteig Convida els teus amics a subscriure’s al butlletí de turisme està organitzat
per la Gerència de Serveis de Turisme juntament amb el Gabinet de Premsa i Comunicació
de la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la província de
Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar al sorteig els usuaris han de:
1. Ser majors de setze anys i residents a Espanya.
2. Seguir el canal corporatiu de Facebook de la Gerència de Serveis de Turisme:
https://www.facebook.com/BarcelonaEsMoltMes.
3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Facebook perquè els organitzadors puguin
contactar-hi.
4. Compartir públicament el post del sorteig a través del perfil personal de Facebook.
5. Acceptar la subscripció al butlletí de turisme.
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La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions de Facebook, que
poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms.
Quart. Calendari del sorteig
El període per participar al sorteig comença el 13 de novembre de 2017 a les 9:00 hores del
matí i acaba el 26 de novembre de 2017 a les 23:59 hores de la nit.
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 sorteig.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma de
Facebook, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.
Sisè. Premis, sorteig, procediments d’acceptació i lliurament
1. Premis
Hi haurà un guanyador. El premi serà un vol en globus per a dues persones per les
comarques de Barcelona. El termini per a gaudir del premi serà de sis mesos, des de la
seva comunicació mitjançant missatge privat a Facebook. El premi està valorat per un
import de 250 € i serà a càrrec de l’empresa responsable de la promoció del butlletí de
turisme.
2. Sorteig
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma per a premis
Easy Promos, plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els
participants. El dia 28 de novembre de 2017 la Diputació de Barcelona comunicarà el premi i
el premiat mitjançant un missatge privat a Facebook.
3. Procediment d’acceptació
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del concurs en el termini de
72 hores mitjançant un correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual
confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari de Facebook,
el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi,
el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat seleccionada
a continuació.
4. Lliurament dels premis
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Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatiu
de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària
al guanyador, mitjançant el seu correu electrònic, amb el dia, l’hora i el lloc del lliurament del
premi.
Setè. 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 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.
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Facebook està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i
la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra
de cap manera aquest sorteig ni hi és associada.
Novè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
Desè. Altres normes
La simple participació en aquest sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta
amb ell.
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La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest
sorteig 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.
Onzè. 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 i, a
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
Tercer.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de doscents cinquanta euros (250 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/11100/92050/48100 del vigent pressupost.”
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig Enquesta butlletí de
turisme.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona organitza el sorteig Enquesta butlletí de turisme amb el
doble objectiu de, per una banda, conèixer els hàbits turístics dels subscriptors del
butlletí i, de l’altra, conèixer la seva opinió al respecte del butlletí i de l’oferta turística
de la demarcació de Barcelona.
2. La Diputació de Barcelona convida els subscriptors a contestar una enquesta sobre
els seus hàbits turístics de cap de setmana i el butlletí de turisme i participar, així, en
un sorteig.
3. El sorteig Enquesta butlletí de turisme tindrà una durada des del dia 30 d’octubre
de 2017 a les 9:00 hores i fins al dia 13 de novembre 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
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exclosos de la LGS. La participació en aquest sorteig té la consideració de sol·licitud i,
per tant, és d’aplicació 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 pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril, publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016, i complementada i modificada pel Decret de la
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat pel Decret núm. 8656/17, de 14
de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017 (apartat onzè), 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 els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig
Enquesta butlletí de turisme, el text literal del qual és el següent:
“Bases del sorteig Enquesta butlletí de turisme
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig Enquesta butlletí de turisme a través de la
pròpia publicació amb els seus subscriptors.
En el sorteig podran participar tots els subscriptors majors de setze anys residents a
Espanya.
La Diputació de Barcelona convida els subscriptors a contestar una enquesta sobre els seus
hàbits turístics de cap de setmana i el butlletí de turisme i participar, així, en un sorteig.
Segon. Organització
El sorteig Enquesta butlletí de turisme està organitzat per la Gerència de Serveis de
Turisme juntament amb el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona.
Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i a la pàgina
corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de:
1.
2.
3.
4.

Ser majors de setze anys i residents a Espanya.
Ser subscriptor del butlletí de turisme Què pots fer? I molt més.
Els participants hauran de contestar totes les preguntes de l’enquesta.
Només es pot participar una vegada.

Quart. Calendari del sorteig
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El període per participar al sorteig comença el 30 d’octubre de 2017 a les 9:00 hores del
matí i acaba el 13 de novembre de 2017 a les 23:59 hores de la nit. Només es podrà
contestar l’enquesta durant 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 sorteig.
Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui
correspondre.
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament
1. Premi
Hi haurà un guanyador. El premi serà una estada de cap de setmana: una nit amb
allotjament, sopar i activitat turística per a dues persones a les comarques de Barcelona. El
termini per a gaudir del premi serà de sis mesos, des de la seva comunicació mitjançant
missatge privat per correu electrònic. El premi està valorat en 200 € i serà a càrrec de
l’empresa responsable de la promoció del butlletí.
2. Sorteig
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma per a premis
Easy Promos, plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els
participants. El dia 17 de novembre de 2017 la Diputació de Barcelona comunicarà el premi
mitjançant un missatge privat per correu electrònic.
3. Procediment d’acceptació
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del concurs en el termini de
72 hores mitjançant un correu electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual
confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de
contacte.
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi,
el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat seleccionada
a continuació.
4. Lliurament dels premis
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom podrà ser publicat a les xarxes
socials del canal corporatiu de Facebook de la Gerència de Serveis de Turisme de la
Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària al guanyador amb el dia, l’hora
i el lloc del lliurament del premi.
Setè. Protecció de dades personals
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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 webs corporatives o els comptes de les xarxes socials. Així mateix 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.
Vuitè. 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.
Novè. Altres normes
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta
amb ell.
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest
sorteig 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.
Desè. 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 i, a
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
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Tercer.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de doscents euros (200 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/11100/92050/48100 del vigent pressupost.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals i el seu
règim regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent
per a exercir 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 inclosos en el Pla.

2.

L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i
materials del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de
tres instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i programes
complementaris, essent aquests últims instruments específics elaborats
circumstancialment per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de
l’àmbit territorial de la Diputació i, especialment, de pal·liar els efectes econòmics
derivats de les situacions conjunturals i d’urgència.

3.

En vista d’això, la Diputació de Barcelona ha aprovat el seu Pla d’actuació de
mandat 2016-2019 i ha previst fins a sis línies d’actuació que emparen i orienten
l’acció de la corporació. La línia orientada a “Contribuir activament al procés de
transició nacional apostant per l'autonomia i el finançament locals adequats”
s’executa mitjançant el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. El seu objectiu
principal és articular mecanismes de cooperació local que tinguin com a finalitat
última garantir la prestació de serveis locals i la cohesió social, les actuacions de
manteniment i de nova inversió en béns i infraestructures locals per a fomentar la
diversificació territorial, a més de reforçar la solvència financera local.

4.

Amb tot, esdevé necessari ajustar l’assistència i la cooperació local que presta la
Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” a
les necessitats reals dels governs locals. Aquesta cooperació passa per comptar
amb uns governs locals que constitueixin una base suficientment sòlida per a
impulsar, en un context com l’actual, un creixement equilibrat i sostenible del
territori de la demarcació territorial de Barcelona, a través de la generació
d’ocupació i del reforçament de l’autonomia local. Es tracta, en conseqüència, que
la corporació articuli un suport de caràcter integral que vagi en consonància amb
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les competències que atribueixen a les diputacions els articles 31 i 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i pels articles 91 a 93
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els quals estableixen la competència de
les diputacions per a l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis. Tot això segons la comesa dels futurs consells de vegueria en els
termes dels articles 90 i 91 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la
Llei orgànica 6/2006, de 19 juliol.
5.

La Diputació de Barcelona ja ha desplegat, en el marc dels Plans “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015” i del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
actuacions adreçades a reactivar l’econòmica local, mitjançant programes
complementaris o els successius catàlegs de serveis. Amb caràcter específic, el
Programa complementari de suport a la inversió local va conferir suport als
governs locals per a reformar i millorar equipaments locals, amb la finalitat
d’afavorir les inversions en l’àmbit local i, a la vegada, dinamitzar el teixit
empresarial i productiu local.

6.

Amb el present Programa complementari es pretén contribuir al sosteniment de
les despeses derivades d’obres i actuacions de reforma i millora d’equipaments
locals. Aquestes obres i actuacions han de tenir la finalitat de millorar la seguretat,
el confort i l’accessibilitat dels equipaments locals, i d’afavorir l’eficiència i l’estalvi
energètics, mitjançant el foment de l’ús racional de l’energia, la utilització de les
energies renovables i la millora de la gestió energètica, amb la introducció de
tecnologies energèticament més eficients. El suport de la Diputació també inclou,
en el cas d’edificis monumentals i ateneus, obres de consolidació o restauració
que garanteixin la pervivència dels equipaments o els adeqüin per a un ús públic i,
en el cas dels jaciments arqueològics, les actuacions de recerca històrica i
consolidació de restes que formin part d’un projecte per a donar-los valor i
difondre’ls.

7.

El present Programa complementari també pretén donar suport a les funcions de
manteniment dels equipaments locals, enteses com les orientades al bon
funcionament de les instal·lacions i que permeten mantenir o restablir un
equipament en un estat que n’asseguri la prestació de serveis; un manteniment
preventiu, que tingui per finalitat reduir la probabilitat que apareguin deficiències
en la instal·lació o la degradació del servei, i també correctiu, consistent en la
reparació immediata d’una deficiència. Un manteniment, en definitiva, orientat a
evitar l’envelliment i l’obsolescència que inevitablement pateix tot equipament amb
el pas del temps, i a assegurar-ne una gestió eficaç i eficient.

8.

Amb l’afavoriment d’aquestes obres es pretén donar suport i dinamitzar el teixit
productiu i empresarial local, i incidir en la generació de riquesa i en la creació de
noves oportunitats per a les empreses executores de les actuacions, el que
contribueix a millorar la cohesió social i facilitar l'establiment d'un model territorial
equilibrat i sostenible.
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9.

La concessió dels ajuts es fa en règim de concurrència competitiva. Els
destinataris són els municipis i les entitats municipals descentralitzades de la
demarcació territorial de Barcelona, les que poden delegar l’execució de les
despeses subvencionables en els seus ens instrumentals o en altres ens que
tinguin la condició de destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

10. Els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i els articles 91 a 93 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que
estableixen la competència de les diputacions per a l’assistència i la cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
11. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat
en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de
conformitat amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició les
subvencions que integren els plans o instruments similars que tinguin per objecte
portar a terme les funcions d’assistència i cooperació municipal s’han de regir per
la seva normativa específica, i els són d’aplicació supletòria les previsions
contingudes en la referida llei. En vista d’això, resulta directament aplicable al
present Programa complementari la normativa reguladora del Protocol general del
Pla “Xarxa Governs Locals 2016-2019” en la mesura que n’empara l’aprovació i el
desplegament ulterior.
Fonaments de dret
1. L'apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del
Ple, aprovada pel decret de Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril de 2016
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d’abril de 2016), complementada
i modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017,
rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de
setembre de 2017).
2. Així mateix, vist l'apartat 3.4.g) en concordança amb l'apartat 8.6) de la referida
Refosa núm. 1/2016, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple,
l'aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, la superació dels
percentatges fixats a l'article l'art.174.3 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de marc.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments
locals, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i el seu règim
regulador, que seguidament es transcriu:
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Article 1. Objecte
1. El present Programa complementari té per objecte contribuir al sosteniment de les
despeses derivades de les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment
d’equipaments locals.
2. Els equipaments, béns o elements on es facin les obres subvencionades han de ser de
titularitat pública o, de manera excepcional i sempre que se n’acrediti l’ús públic, de
titularitat privada.
3. Les obres i/o actuacions subvencionades han d’orientar-se a millorar la seguretat, el
confort i l’accessibilitat dels equipaments locals, i han d’afavorir l’eficiència i l’estalvi
energètics, mitjançant el foment de l’ús racional de l’energia, la utilització de les energies
renovables i la millora de la gestió energètica.
4. Les obres i/o actuacions subvencionades també han d’orientar-se a garantir el bon
funcionament de les instal·lacions i han de permetre mantenir o restablir l’equipament en
un estat que asseguri la prestació de serveis; un manteniment tant preventiu, és a dir,
amb la intenció de reduir la probabilitat d’aparició de deficiències en la instal·lació o la
degradació del servei, com correctiu, amb la reparació immediata de qualsevol
deficiència.
5. Amb la realització d’aquestes obres i/o actuacions es pretén donar suport i dinamitzar el
teixit productiu i empresarial local, i incidir en la generació de riquesa i en la creació de
noves oportunitats per a les empreses executores de les actuacions, el que ha de
contribuir a millorar la cohesió social i facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat
i sostenible.
Article 2. Destinataris
1. Els destinataris són els municipis i les entitats municipals descentralitzades de la
demarcació territorial de Barcelona.
2. La ciutat de Barcelona no té la condició d’ens destinatari, en virtut del conveni de
col·laboració aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 14
de juliol de 2016 i subscrit per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona el 7
de setembre de 2016.
Article 3. Reconeixement específic als petits municipis
1. Per l’asimetria territorial i el principi de diferenciació, es dóna un tractament específic als
municipis de fins a 1.000 habitants, en el marc de la "Línia específica de suport al petit
municipi", aprovada pel decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 26 de
juny de 2014.
2. L'oficina de suport al petit municipi, responsable de la bústia petitmunicipi@diba.cat,
vehicula les consultes que aquest col·lectiu planteja a la Diputació de Barcelona.
Article 4. Procediment de concessió
Els ajuts es concedeixen amb el procediment de concurrència competitiva.
Article 5. Línies de suport
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1. S’estableixen les línies de suport següents:
a. Línia de suport 1 “Equipaments culturals”, en el marc de la qual es financen les obres
i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments, béns o elements
culturals; per exemple: museus, arxius, teatres, centres culturals, sales polivalents i
ateneus.
b. Línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris”, en el marc de la qual es financen les
obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment de les biblioteques de la Xarxa
de Biblioteques Municipals (XBM).
c. Línia de suport 3 “Equipaments educatius”, en el marc de la qual es financen les
obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment de centres educatius, tals com:
escoles bressol municipals, centres d’educació infantil i primària, escoles municipals
de música, dansa i centres de les arts, centres d’educació especial de titularitat
municipal i centres i escoles municipals de persones adultes.
d. Línia de suport 4 “Equipaments esportius”, en el marc de la qual es financen les obres
i/o actuacions de reforma, millora i manteniment de les instal·lacions esportives.
e. Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”, en el marc de la qual es
financen les obres i/o actuacions de consolidació, reforma i rehabilitació d’edificis
monumentals, ateneus i jaciments arqueològics.
f. Línia de suport 6 “Mercats”, en el marc de la qual es financen les obres i/o actuacions
de reforma, millora i manteniment de mercats municipals i de mercats de venda no
sedentària.
2. En els articles següents es regula la finalitat i el contingut de cada línia de suport.
Article 6. Línia de suport 1 “Equipaments culturals”
1. La línia de suport 1 “Equipaments culturals” té la finalitat de millorar la seguretat i el
confort dels equipaments culturals, i d’afavorir l’eficiència i l’estalvi energètics.
2. Les actuacions subvencionables inclouen:
a. Millores estructurals d’equipaments, pel que fa a protecció i seguretat i elements
d’accessibilitat.
b. Eficiència energètica, pel que fa a il·luminació, climatització i humitats.
c. Adequació a l’entorn digital, TIC, Wi-FI i fibra òptica.
d. Renovació o equipament tècnic d’espais escènics, que inclou: luminotècnia i so, pati
de butaques-grades i equipament digital cinematogràfic.
e. Renovació museogràfica, per fer-la accessible amb aplicació dels principis de disseny
universal.
f. Adquisició de mobiliari, que inclou: dipòsits i magatzems, armaris compactes i sales
de treball i consulta.
3. El centre gestor d’aquesta línia és la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de
Barcelona.
Article 7. Línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris”
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1. La línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris” té la finalitat de millorar l’espai públic de
les biblioteques municipals (XBM) i d’actualitzar la tecnologia en la prestació dels serveis
bibliotecaris, en els àmbits de l’eficiència i estalvi energètics; introduir la radiofreqüència
per a l’autoservei de préstec; renovar la tecnologia a les aules multimèdia i als espais
polivalents; i remodelar espais: zones infantil, d’acollida, d’atenció a l’usuari i similars.
2. Les actuacions subvencionables inclouen:
a. Millora de l’eficiència energètica, que inclou actuacions de subministrament i
instal·lació d’elements necessaris per a millorar o adequar les instal·lacions de clima i
il·luminació i/o fer-les més eficients.
b. Implementació de la radiofreqüència, mitjançant l’adquisició de maquinari, xips,
instal·lació d’equipament i adequació/adquisició de mobiliari.
c. Adquisició d’equipament tecnològic i audiovisual com pantalles informatives,
televisors, ordinadors d’ús públic, dispositius mòbils, equips de so, projectors i
equipament tècnic per a aules multimèdia, espais polivalents i aules de suport de la
biblioteca.
d. Remodelació dels espais de la biblioteca i del mobiliari, en zones infantils, de joves,
d’acollida, d’atenció a l’usuari; millora de l’accessibilitat i similars.
3. El centre gestor d’aquesta línia és la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació
de Barcelona.
Article 8. Línia de suport 3 “Equipaments educatius”
1. La línia de suport 3 “Equipaments educatius” té la finalitat de millorar la seguretat i el
confort dels equipaments educatius, generar les adaptacions necessàries d’instal·lacions
i equipaments als requisits d’innovació educativa, i afavorir l’eficiència i l’estalvi energètic,
mitjançant el foment de l’ús racional de l’energia, la utilització de les energies renovables
i la millora de la gestió energètica amb tecnologies energèticament més eficients; i
respondre a les necessitats de manteniment per a millorar la seguretat, el confort i
l’accessibilitat dels centres educatius municipals.
2. Les actuacions subvencionables inclouen:
a. Renovació de calderes, substitució de llumeners a LEDs, detectors de presència,
estalvi d’aigua, millora de l’aïllament de façanes, sostres i paviment, substitució de
finestres i vidres amb càmera d’aire.
b. Obres parcials de reforma, rehabilitació, millora o adequació que ajudin a millorar la
funcionalitat dels equipaments, l’adequació a les normatives d’ús públic, l’adequació
dels espais lliures, la pavimentació i l’accessibilitat, i la insonorització d’espais.
3. El centre gestor d’aquesta línia és la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona.
Article 9. Línia de suport 4 “Equipaments esportius”
1. La línia de suport 4 “Equipaments esportius” té la finalitat d’impulsar l’eficiència
energètica dels equipaments públics esportius, d’acord amb l’Estratègia catalana per a la
renovació energètica d’edificis (ECREE, Horitzó 2020) i afavorir les actuacions de petita
reforma i manteniment de manera planificada. Tot això segons estudis i informes tècnics
que avalin la necessitat de les actuacions que se sol·licitin.
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2. Les actuacions subvencionables inclouen:
a. Millora de l’eficiència energètica, que inclou actuacions de subministrament i
instal·lació d’elements necessaris per a millorar o adequar les instal·lacions tècniques
i/o fer-les més eficients energèticament. Per exemple: canvi de tecnologia i/o
sectorització en enllumenat, instal·lació de temporitzadors i sensors de presència,
instal·lació de bateries de condensadors, canvis de sistemes de climatització,
instal·lació de variadors de freqüència en bombes de circulació d’aigua de piscines
cobertes, canvis de calderes i/o acumuladors, rehabilitació o reforma d’instal·lacions
solars tèrmiques, instal·lació d’aïllaments en canonades, aïllaments tèrmics en
façanes i/o cobertes, instal·lació de mantes tèrmiques sobre piscines cobertes,
protectors solars o altres actuacions.
b. Actuacions de petita reforma i/o manteniment, com la substitució i/o petita reforma
d’elements constructius deteriorats o obsolets. Per exemple: rehabilitació de
revestiments i cobertes, reparació de paviments, tancaments i murs, adequació de
divisòries interiors, adequació i/o millora d’instal·lacions tècniques, actuacions
d’adequació a la normativa bàsica, de seguretat, accessibilitat, urbanització i altres
reparacions puntuals.
3. El centre gestor d’aquesta línia és la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de
Barcelona.
Article 10. Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”
1. La línia de suport 5 “Edificis singulars” té la finalitat de garantir la pervivència del
patrimoni arquitectònic i arqueològic local, contribuir a consolidar-lo i rehabilitar-lo de
manera que es puguin usar o se’n millori o ampliï l’ús actual en unes condicions de
funcionalitat i seguretat adequades, i fer possible la implementació de mesures d’estalvi
energètic.
2. Les actuacions subvencionables han de pertànyer als tipus següents:
a. Obres de restauració, reforma rehabilitació, i ampliació d’edificis, d’interès històric,
cultural, arquitectònic o paisatgístic, i que tinguin per objecte garantir la seguretat
estructural i l’estanqueïtat, millorar la funcionalitat i adequació a les normatives
d’obligat compliment, reduir el consum energètic i implantar energies renovables.
b. Obres de restauració i consolidació d’edificacions, restes d’edificacions, o elements
amb interès històric, cultural, arquitectònic o paisatgístic que tinguin per objecte evitarne la degradació i garantir la seva pervivència.
c. Actuacions de recerca històrica i consolidació de restes de jaciments arqueològics,
que formin part d’un projecte per a donar-los valor i difondre’ls.
3. El centre gestor d’aquesta línia és la Gerència de Serveis d’Equipaments, Espai Públic i
Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.
Article 11. Línia de suport 6 “Mercats”
1. La línia de suport 6 “Mercats” té la finalitat de millorar la seguretat i el confort dels
mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària, i afavorir l’eficiència i l’estalvi
energètics.
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2. Les actuacions subvencionables inclouen:
a. Millora de l’eficiència energètica, que inclou actuacions de subministrament i
instal·lació d’elements necessaris per a millorar o adequar les instal·lacions tècniques
i/o fer-les més eficients energèticament.
b. Actuacions de reforma i manteniment, com la substitució i/o reforma d’elements
constructius deteriorats o obsolets. Per exemple: rehabilitació de revestiments,
reparació de paviments, rehabilitació de cobertes, reparacions de tancaments,
adequació de divisòries interiors, adequació d’instal·lacions d’aigua, electricitat,
xarxes de sanejament, de ventilació, climatització, actuacions d’adequació a la
normativa bàsica, de seguretat, accessibilitat i altres reparacions puntuals.
3. El centre gestor d’aquesta línia és la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de
Barcelona.
Article 12. Quantia total i consignació pressupostària
1. El pressupost màxim que es destina a aquest Programa complementari és de trenta
milions d’euros (30.000.000,00 €) del pressupost de despeses de la corporació, i que es
distribueix de la manera següent:
a. Deu milions d’euros (10.000.000,00 €) amb càrrec a l’any 2018.
b. Vint milions d’euros (20.000.000,00 €) amb càrrec a l’any 2019.
2. L’import màxim previst a l’apartat anterior es distribueix entre les diferents línies de
suport establertes en aquest Programa complementari de la manera següent, amb una
previsió estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades, en funció de la
diferent tipologia d’ens locals que resultin beneficiaris i de la naturalesa de la despesa.
La distribució definitiva es concretarà en el moment de resoldre la convocatòria, a la vista
de les sol·licituds presentades:
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Centre gestor

Expedient SIGC

Quantia 2018
(euros)

Quantia 2019
(euros)

Quantia total (euros)

Ger. Serveis Cultura

2017/0010334

2.000.000,00

2.800.000,00

4.800.000,00

Ger. Serveis Biblioteques

2017/0010338

2.000.000,00

2.800.000,00

4.800.000,00

Ger. Serveis d'Educació

2017/0010339

2.000.000,00

2.800.000,00

4.800.000,00

Ger. Serveis d'Esports

2017/0010343

2.000.000,00

2.800.000,00

4.800.000,00

Ger. Serveis Equipam., Inf.
Urbanes i Patr. Arq.

2017/0010348

1.200.000,00

7.800.000,00

9.000.000,00

Ger. Serveis de Comerç

2017/0010351

800.000,00

1.000.000,00

1.800.000,00

-

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00
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Aplicacions
pressupostàries
G/40100/33400/762
G/40100/33400/768
G/40100/33400/462
G/40100/33400/468
G/40200/33210/762
G/40200/33210/768
G/40200/33210/462
G/40200/33210/468
G/40300/32000/762
G/40300/32000/768
G/40300/32000/462
G/40300/32000/468
G/40400/34200/762
G/40400/34200/768
G/40400/34200/462
G/40400/34200/468
G/50200/33600/762
G/50200/33600/768
G/50200/33600/462
G/50200/33600/468
G/30300/43100/762
G/30300/43100/768
G/30300/43100/462
G/30300/43100/468
-
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3. La distribució prevista al punt anterior es pot modificar, abans que es resolgui el
procediment per a la concessió d’ajuts i sense superar el pressupost màxim de
30.000.000,00 euros, amb la voluntat de subvencionar el màxim nombre de projectes al
territori i d’assegurar la viabilitat i integritat de les actuacions que resultin
subvencionades, de les maneres següents:
a. En primer lloc, redistribuir la quantia total assignada entre les diferents anualitats.
b. En segon lloc, redistribuir la quantia total assignada entre les diferents línies de
suport.
c. En tercer lloc, redistribuir la quantia total assignada entre els diferents capítols de
despesa.
d. En quart lloc, redistribuir la quantia total assignada entre les diferents tipologies d’ens
destinataris.
Article 13. Tramitació electrònica
1. Els ens destinataris han de fer els tràmits d’aquest Programa electrònicament, a través
del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT).
2. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu electrònica de la
Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp
3. Per a gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
4. Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits que han de fer i
consultar l’estat de tramitació de l’expedient.
5. En la regulació de cada tràmit, s’hi estableixen les persones que, a més de les funcions
del punt anterior, tenen les de signatura i presentació del tràmit.
6. Poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits altres usuaris
diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit, sempre que
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, amb l’acreditació prèvia d’aquesta
circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació
Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre
centralitzat de signataris admesos.
7. D’acord el que preveu l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la Diputació pot requerir la
documentació original que s’hagi annexat al tràmit electrònic a l’efecte de validar-la amb
la còpia aportada en el procediment.
8. La participació en la convocatòria comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia
emprada i els efectes que se’n deriven d’usar-la.
Article 14. Revisió i esmena de tràmits
Si el centre gestor responsable, després de revisar la tramitació, determina l’existència de
defectes que cal esmenar, s’ha de procedir de la manera següent:
a. S’ha d’enviar a l’ens destinatari, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la
persona que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un missatge electrònic que
84

Àrea de Presidència
Secretaria General

identifiqui l’expedient afectat i el defecte que cal esmenar, i se l’ha d’informar, a més,
que pot trobar el requeriment d’esmena al Portal.
b. L’ens destinatari disposa de deu dies naturals des de l’endemà de disposar del
requeriment d’esmena al Portal per accedir a l’expedient.
c. Esmenar el defecte és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la
sol·licitud. Si no es fa, se’l tindrà per desistit del tràmit.
d. En la regulació de cada tràmit s’estableix el termini per fer l’esmena, que es compta a
partir de l’endemà de la data de l’accés a l’expedient que hi ha disponible al Portal.
Article 15. Registre electrònic
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, se’n genera un rebut
de registre acreditatiu, que conté una referència de la data i l’hora d’entrada al registre
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, i la resta de
dades previstes en la normativa reguladora del registre electrònic de la Diputació.
2. Els tràmits registrats estan disponibles al Portal.
3. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es tramet al
Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el centre gestor verifica la
documentació.
Article 16. Encàrrec de tramitació electrònica
1. Els ens destinataris poden encarregar a la Diputació de que faci els tràmits quan concorri
algun dels supòsits següents, i no es puguin resoldre dins del termini de sol·licitud:
a.
b.
c.
d.

Funcionament anòmal de les aplicacions.
Deficiències o incidències en la infraestructura de telecomunicacions.
Manca dels certificats digitals necessaris.
Altres causes, degudament motivades.

2. L'acreditació de les circumstàncies anteriors s’ha de presentar a la Diputació en el termini
màxim de cinc dies hàbils des del venciment del termini per a fer el tràmit, juntament amb
la documentació que es consideri oportuna. La Diputació s’ha de coordinar amb l’ens
destinatari per a concloure el tràmit.
Article 17. Sol·licitud
1. El termini de presentació de sol·licituds és únic per a totes les línies de suport i anys del
Programa, s’inicia amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
l’anunci del present Programa complementari i finalitza el 15 de desembre de 2017.
2. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde/essa i de secretari/ària poden signar i
presentar sol·licituds.
3. Els ens poden presentar com a màxim una única sol·licitud per línia de suport i any. En la
línia 5 “Edificis singulars”, que té caràcter pluriennal, es poden presentar dues sol·licituds
en total.
4. Cada sol·licitud ha d’anar acompanyada de la memòria corresponent, d’acord amb el
model normalitzat. Les sol·licituds de les línies de suport 1 “Equipaments culturals”, 2
“Equipaments bibliotecaris”, 3 “Equipaments educatius” i 4 “Equipaments esportius” han
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d’anar acompanyades també de la memòria de prioritats, d’acord amb el model
normalitzat.
5. Els imports mínims i màxims de cada sol·licitud són els següents:
a. Línia de suport 1 “Equipaments culturals”
 Import mínim de sol·licitud: 10.000,00 euros
 Import màxim de sol·licitud: 50.000,00 euros
b. Línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris”
 Import mínim de sol·licitud: 10.000,00 euros
 Import màxim de sol·licitud: 50.000,00 euros
c. Línia de suport 3 “Equipaments educatius”
 Import mínim de sol·licitud: 10.000,00 euros
 Import màxim de sol·licitud: 50.000,00 euros
d. Línia de suport 4 “Equipaments esportius”
 Import mínim de sol·licitud: 10.000,00 euros
 Import màxim de sol·licitud: 50.000,00 euros
e. Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”
Edificis singulars:
 Import mínim de sol·licitud: 10.000,00 euros
 Import màxim d’ajut: 200.000,00 euros.
Jaciments arqueològics:
 Import mínim de sol·licitud: 10.000,00 euros
 Import màxim d’ajut: 45.000,00 euros.
Amb un import màxim de 200.000 euros per ens destinatari per al conjunt de
sol·licituds d’aquesta línia.
f. Línia de suport 6 “Mercats”
a. Mercats municipals
 Import mínim de sol·licitud: 10.000,00 euros
 Import màxim de sol·licitud: 100.000,00 euros
b. Mercats de venda no sedentària
 Import mínim de sol·licitud: 10.000,00 euros
 Import màxim de sol·licitud: 30.000,00 euros
Article 18. Periodificació de les sol·licituds i dels ajuts
1. Els ens han d’assignar un any a cadascuna de les seves sol·licituds, el 2018 o el 2019,
tenint en compte el termini d’execució i justificació dels ajuts establert en el present
règim.
2. Per a les línies de suport 1 “Equipaments culturals”, 2 “Equipaments bibliotecaris”, 3
“Equipaments educatius”, 4 “Equipaments esportius” i 6 “Mercats”:
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a. Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018, el termini d'execució dels ajuts
comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de 2018. La Diputació de
Barcelona consignarà la despesa íntegrament amb càrrec al pressupost de l’exercici
2018.
b. Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2019, el termini d'execució dels ajuts
comença l’1 de novembre de 2018 i finalitza el 31 d'octubre de 2019. La Diputació de
Barcelona consignarà la despesa íntegrament amb càrrec al pressupost de l’exercici
2019.
3. La línia de suport 5 “Edificis singulars” té caràcter pluriennal. El termini d’execució dels
ajuts comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de 2019. La Diputació
de Barcelona consignarà la despesa amb caràcter plurianual amb càrrec al pressupost
dels exercicis 2018 i 2019, d’acord amb el calendari d’execució de l’actuació.
Article 19. Consulta i seguiment de sol·licituds
1. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a
la Diputació.
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a. “Lliurada”: des del moment en què l’ens destinatari la tramet i fins que la Diputació de
Barcelona la revisa, a efecte de determinar si hi ha defectes que cal esmenar.
b. “Pendent d’esmena”: des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de
defectes esmenables.
c. “En curs”: des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, i no haver-se
detectat defectes esmenables, i fins a que es concedeix l’ajut o es desestima la
sol·licitud.
Article 20. Esmena a instància de l’ens
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris poden esmenar les sol·licituds que es
trobin en estat de “lliurada”.
2. L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la presentació
d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior.
Article 21. Revisió de sol·licituds i esmena
1. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de
sol·licituds.
2. En cas que, fruit de la revisió del centre gestor responsable, es determini l’existència de
defectes esmenables, el termini d’esmena és de set dies naturals.
Article 22. Valoració de sol·licituds
1. Per a valorar les sol·licituds presentades, s’estableixen uns criteris comuns a totes les
línies de suport i uns criteris en funció de la línia de suport i/o del tipus d’actuació.
2. Els centres gestors han d’aplicar íntegrament i exclusivament els criteris establerts, i han
de vetllar per l'objectivitat de la concessió.
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3. Per a valorar la població, quan escaigui, s'ha de considerar el padró vigent en el moment
que s'aprova el Programa.
4. L'ajut que s’ha d’atorgar a cada ens és el resultat d'aplicar els criteris de valoració que es
detallen a continuació. Les sol·licituds rebran finançament en funció de la puntuació
obtinguda, dels imports mínims i màxims, i sempre que resti crèdit disponible en la línia
corresponent.
5. Els criteris de valoració comuns a totes les línies de suport són els següents:








Criteri
QUALITAT
Qualitat del projecte presentat, avaluada pel grau d’elaboració, concreció i
coherència, i pel caràcter innovador
VIABILITAT
Existència d’estudis, plans directors i/o informes tècnics que avalin
l’actuació, el desenvolupament d’un pressupost coherent, equilibrat i
sostenible, i un calendari d’execució consistent i adequat
IDONEÏTAT
Rellevància i/o urgència de la intervenció per al correcte funcionament de
l’equipament, la millora de l’eficiència i estalvi energètics o la garantia de la
seguretat de les persones a l’equipament
COFINANÇAMENT
Ens fins a 1.000 habitants: 10 punts, sense necessitat de cofinançament.
Entre 1.001 i 5.000: 1 punt per cada 1% de percentatge de cofinançament.
Entre 5.001 i 10.000: 1 punt per cada 2% de percentatge de cofinançament.
Entre 10.0001 i 20.000: 1 punt per cada 3% de percentatge de
cofinançament.
Entre 20.001 i 50.000: 1 punts per cada 4% de percentatge de
cofinançament.
Més de 50.000 habitants: 1 punt per cada 5% de percentatge de
cofinançament.

Màxim: 70 punts
20

20

20

10

6. Els criteris de valoració específics són els següents:
1. Línia de suport 1 “Equipaments culturals”:

-

Criteri
Impacte cultural, social i territorial del projecte presentat, en base al següent
barem:
Compromís de cooperació intermunicipal i abast territorial de l’activitat de
l’equipament: fins 10 punts
Públic previst, accessibilitat i durada les propostes presentades: fins 5 punts
Grau de desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització
comunitària i de captació de nous públics: fins 5 punts
Acreditació de l’esforç d’inversió previ de l’equipament en actuacions de
reforma, millora i manteniment d’equipaments, béns o elements culturals,
durant els darrers 10 anys
Existència d’un pla de comunicació i difusió de les iniciatives generades pel
projecte: 5 punts si existeix i 0 si no n’hi ha
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2.

-

Criteri
Percentatge de despesa municipal de manteniment anual municipal
(pressupost 2016), respecte del cost total de les despeses de manteniment
de la Biblioteca de la XBM
Municipis fins 2.999 habitants: 1 punt per cada 1% de percentatge a partir
del 10% d’aportació
Municipis entre 3.000 i 19.999 habitants: 1 punt per cada 1% de percentatge
a partir del 40% d’aportació
Municipis de 20.000 habitants endavant: 1 punt per cada 1% de percentatge
a partir del 50% d’aportació
Dificultats per realitzar activitats causades per la deficiència que es vol
corregir
Disposar d’un mínim d’una línia informàtica municipal de dades, a la
Biblioteca de la XBM: 5 punts si es disposa i 0 si no n’hi ha
3.

-

-

20

5
5

Màxim: 30 punts
20

5

5

Línia de suport 4 “Equipaments esportius”:

Criteri
Grau de continuïtat i estabilitat de l’actuació, segons el barem següent:
Actuacions que suposin l’adequació a la normativa vigent: fins a 15 punts
L’ens disposa d’altres actuacions vinculades al manteniment i/o millora de
l’eficiència energètica (inversions efectuades): 10 punts si es disposa i 0 si
no n’hi ha
Nombre d’habitants, en el sentit següent:
Ens fins a 1.000 habitants: 5 punts
Entre 1.001 i 5.000 habitants: 4 punts
Entre 5.001 i 20.000 habitants: 3 punts
Entre 20.000 i 50.000 habitants: 2 punts
Més de 50.000 habitants: 1 punt
5.

Màxim: 30 punts

Línia de suport 3 “Equipaments educatius”:

Criteri
Existència de programa, projecte o unitat didàctica d’innovació educativa
que plantegi la creació de nous espais d’aprenentatge vinculats a l’actuació.
Nombre d’habitants, en el sentit següent:
Ens fins a 1.000 habitants: 5 punts
Entre 1.001 i 5.000 habitants: 4 punts
Entre 5.001 i 20.000 habitants: 3 punts
Entre 20.000 i 50.000 habitants: 2 punts
Més de 50.000 habitants: 1 punt
Nombre d’alumnes del centre, obtenint la màxima puntuació el centre amb
un nombre superior d’alumnes consignats, i calculant-se la resta de forma
proporcional.
4.

-

Línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris”:

Màxim: 30 punts

25

5

Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”:


Edificis singulars:

Criteri

Màxim: 30 punts

89

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

-

Posada en ús de l’equipament (totalment o parcialment) o increment de
manera significativa de l’ús actual, de la manera següent:
Si es posa en ús un edifici o part d’un edifici que estigués sense ús i aquest
ús suposa una ocupació contínua o una ocupació discontínua però basada
en una programació anual, s’atorgaran els 20 punts
Si es posa en ús un edifici o part d’un edifici per a una activitat esporàdica
no programada o s’incrementa l’ús actual d’una manera significativa,
s’atorgaran 10 punts
Disposar d’una protecció o catalogació: BCIN, BCIL, BPU o assimilable

20

10

 Jaciments arqueològics:

-

Criteri
Existència d’un pla d’actuació que garanteixi la continuïtat del jaciment en el
futur, de la manera següent:
Si el pla conté de manera específica fases, usos i costos, obtindrà com a
mínim 10 punts i com a màxim 20
Si el pla conté fases sense costos, obtindrà com a mínim 5 punts i com a
màxim 10
Qualitat de la difusió i impacte (formar part d’una ruta, projecte d’explotació)

Màxim: 30 punts

20

10

6. Línia de suport 6 “Mercats”:
 Mercats municipals:

-

-

Criteri
Mesures per a la millora de l’eficiència energètica i la recollida selectiva de
residus
Actuacions que suposin l'adequació a la normativa vigent i d'organització del
mix comercial de l'equipament
Adequació a la normativa, entenent com a tal qualsevol tipus d'intervenció
que suposi el compliment de les normatives vigents en matèria de seguretat,
accessibilitat, tensió elèctrica, sanitat, etc.: 5 punts
Organització del mix comercial, entenent com a tal la reorganització i millora
dels espais de venda i zones comuns del mercat: parades, passadissos,
magatzems, etc.: 5 punts

Màxim: 30 punts
20

10

 Mercats de venda no sedentària:

-

Criteri
Adequació del mercat a la normativa vigent a nivell sanitari,
accessibilitat i recollida selectiva de residus:
Eliminació de barreres arquitectòniques: 10 punts
Instal·lació de punts d'aigua i llum: 5 punts
Millora del mobiliari urbà: 5 punts
Instal·lació d'elements de disminució de residus: 5 punts
Instal·lació de lavabos públics: 5 punts

Màxim: 30 punts

30

Article 23. Nombre màxim de concessions
1. Per al conjunt de les línies de suport 1 “Equipaments culturals”, 2 “Equipaments
bibliotecaris”, 3 “Equipaments educatius” i 4 “Equipaments esportius”, s’estableix el
nombre màxim de concessions per any i destinatari següent:
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Nombre màxim de concessions
per any i destinatari
1
2
3
4

Població
Fins a 1.000 habitants
Entre 1.001 i 10.000 habitants
Entre 10.001 i 50.000 habitants
Més de 50.000 habitants

2. Si, de l’aplicació dels criteris de valoració, resultés elegible un nombre d’actuacions
superior al màxim de concessions per any establert, es tindrà en compte l’ordre de
prioritat manifestat per l’ens. En aquest cas, s’assignarà el crèdit provinent de la
regularització del nombre màxim de concessions establert a les actuacions d’aquells ens
que encara no haguessin superat el seu nombre màxim de concessions, seguint l’ordre
de prelació de les sol·licituds establert per la gerència corresponent, en aplicació dels
criteris de valoració.
3. Per a les línies de suport 5 “Edificis singulars” i 6 “Mercats”, no s’estableix un nombre
màxim de concessions.
Article 24. Quantia dels ajuts
1. Línia de suport 1 “Equipaments culturals”
 Import mínim d’ajut: 10.000,00 euros
 Import màxim d’ajut: 50.000,00 euros
2. Línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris”
 Import mínim d’ajut: 10.000,00 euros
 Import màxim d’ajut: 50.000,00 euros
3. Línia de suport 3 “Equipaments educatius”
 Import mínim d’ajut: 10.000,00 euros
 Import màxim d’ajut: 50.000,00 euros
4. Línia de suport 4 “Equipaments esportius”
 Import mínim d’ajut: 10.000,00 euros
 Import màxim d’ajut: 50.000,00 euros
5. Línia de suport 5 “Edificis singulars”
a. Edificis singulars
 Import mínim d’ajut: 10.000,00 euros
 Import màxim d’ajut: 200.000,00 euros
b. Jaciments arqueològics
 Import mínim d’ajut: 10.000,00 euros
 Import màxim d’ajut: 45.000,00 euros
Amb un import màxim de 200.000 euros per ens destinatari per al conjunt d’ajuts
d’aquesta línia.
6. Línia de suport 6 “Mercats”
a. Mercats municipals
 Import mínim d’ajut: 10.000,00 euros
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 Import màxim d’ajut: 100.000,00 euros
b. Mercats de venda no sedentària
 Import mínim d’ajut: 10.000,00 euros
 Import màxim d’ajut: 30.000,00 euros
Article 25. Informe d’instrucció
1. Els centres gestors han d’elaborar i custodiar els informes d’instrucció, els quals
contenen l’explicació de la manera objectiva com s’ha obtingut la puntuació de cada
sol·licitud en aplicació dels criteris de valoració i aspectes rellevants relatius a la
instrucció.
2. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han de classificar en un dels
estats següents, per cada any de concurrència:
a. Sol·licituds estimades: les que siguin objecte d’una concessió, perquè s’han localitzat
recursos disponibles per atendre-les i perquè han obtingut una valoració millor en
aplicació dels criteris establerts. A aquest efecte, la sol·licitud es considera estimada
amb la resolució del procediment de concessió d’ajuts.
b. Sol·licituds desestimades per una valoració inferior: les que no siguin objecte d’una
concessió perquè s’han esgotat els recursos disponibles per atendre-les i perquè han
obtingut una valoració pitjor en aplicació dels criteris establerts. A aquest efecte, la
sol·licitud es considera desestimada amb la resolució del procediment de concessió
d’ajuts.
c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: les que no siguin objecte
d’una concessió perquè no compleixen les condicions administratives i tècniques
establertes. A aquest efecte, la sol·licitud es considera desestimada amb la resolució
del procediment de concessió d’ajuts.
d. Sol·licituds desistides: les que no siguin objecte d’una concessió perquè n’ha desistit
d’elles l’ens sol·licitant. A aquest efecte, la sol·licitud es considera desestimada amb
la resolució del procediment de concessió d’ajuts.
Article 26. Validació de la instrucció
1. Als efectes d'examinar i validar els informes d’instrucció a què es refereix el punt anterior,
s’ha de constituir i reunir formalment un òrgan col·legiat.
2. Aquest òrgan està presidit per la Presidència de la Diputació. També en són membres
titulars els diputats delegats i/o adjunts de què depenen els centres gestors, la
coordinació de les àrees de què depenen els centres gestors, i les gerències que operen
com a centres gestors.
3. La presidència de l’òrgan, mitjançant resolució prèvia, pot ser substituïda tant per un
membre electe de la Diputació com per personal tècnic. En cas que sigui substituïda per
un membre titular de l’òrgan, haurà de designar un suplent d’aquest últim.
4. L’òrgan col·legiat ha de tenir un secretari, que ha de ser designat pel seu president. El
secretari ha de convocar la reunió, fer arribar els informes d’instrucció objecte de
validació als membres de l’òrgan amb una antelació mínima d’una setmana, i aixecar
acta en què s’especifiqui els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del
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lloc i l’hora en què s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, i els acords
que s’hi han adoptat.
5. Perquè es constitueixi l'òrgan avaluador, cal el quòrum de la meitat dels membres, entre
els quals es requereix la presència del president i el secretari.
Article 27. Concessió i acceptació
1. El procediment de concessió dels ajuts és únic per a totes les línies de suport i anys de
concurrència, i s’ha de resoldre en un termini no superior a quatre mesos des de la data
en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
2. La concessió dels ajuts la tramita la Direcció de Serveis de Cooperació Local a partir dels
informes d’instrucció dels respectius centres gestors validats per l’òrgan col·legiat, i la
Presidència de la Diputació de Barcelona l’eleva a la Junta de Govern.
3. La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acte de concessió
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, ja que es tracta d’actes integrants d’un procediment de concurrència
competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies des que s’aprova
la concessió.
4. La concessió també s’ha de comunicar a la Base de dades nacional de subvencions,
com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
5. S’entén que els destinataris accepten l’ajut si en el termini d’un mes, comptat a partir de
la data de publicació, no manifesten expressament que hi renuncien.
Article 28. Terminis d’execució i de justificació
1. Per a les línies de suport 1 “Equipaments culturals”, 2 “Equipaments bibliotecaris”, 3
“Equipaments educatius”, 4 “Equipaments esportius” i 6 “Mercats”:
a. Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018, el termini d'execució dels ajuts
comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de 2018. El termini de
justificació finalitza el 15 de novembre de 2018.
b. Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2019, el termini d'execució dels ajuts
comença l’1 de novembre de 2018 i finalitza el 31 d'octubre de 2019. El termini de
justificació finalitza el 15 de novembre de 2019.
2. Per a la línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”, tant quan les
sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018 com quan es periodifiquin per a l’any 2019, el
termini d’execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre
de 2019. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2019.
Article 29. Modalitats d’execució
1. L’execució de les actuacions es pot dur a terme d’acord amb alguna de les modalitats
següents:
a. Per l’ens destinatari, recorrent a la contractació externa i per pròpia administració.
b. Per encàrrec de gestió en favor d’altres ens públics.
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c. Per encàrrec a un ens instrumental de l'ens destinatari, d’acord amb les condicions
previstes en la legislació vigent.
d. Mitjançant la formalització de convenis de col·laboració amb entitats privades sense
ànim de lucre. En aquest cas, en el moment de la sol·licitud, cal complir els requisits
següents:
-

-

Aportar un conveni vigent entre l’ens destinatari i l’entitat privada o, si no n’hi ha,
qualsevol altre instrument admès per la legislació vigent, amb el qual es deixi
constància de la fórmula jurídica emprada, ja sigui de caràcter real o obligacional,
per a justificar l’execució de l’actuació.
Amb caràcter mínim, aquest instrument ha de fer menció expressa del següent:
 L’objecte de l’entitat privada, el qual ha d’estar vinculat o relacionat amb
l’objecte de l’actuació que es vol executar.
 La seva formalització respon exclusivament al compliment d’una finalitat
d’interès públic i al compliment dels principis de publicitat, transparència,
estabilitat pressupostària, control de la despesa i eficiència en la utilització dels
recursos públics.
 Acreditar que l’entitat privada és titular del bé, element o equipament on es
realitza l’actuació.
 Acreditar l’ús públic del bé, element o equipament i el compromís d’afectació a
aquest ús durant un període de temps determinat que garanteixi l’amortització
de les obres mitjançant escriptura pública o certificat registral. D’acord amb
l’aplicació supletòria de l’article 31.4 de la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es considera que l’ús públic del bé, element o
equipament s’hauria de mantenir durant un període no inferior a 5 anys, per a
béns inscriptibles.
 Establir instruccions de compliment obligat per part de l’entitat privada amb
relació a com es durà a terme l’actuació.
 Determinar el període durant el qual l’entitat privada durà a terme l'execució.
 Detallar els compromisos assumits per cadascuna de les parts.
 Fixar el cost estimat de l’execució de l’actuació o servei, o si escau, el cost, en
cas que ja se’n tingui constància de l’import.
 Qualsevol altre aspecte que calgui preveure de conformitat amb la normativa
aplicable.

2. Sense perjudici de les modalitats d’execució establertes, la justificació de les despeses
correspon a l’ens destinatari.
Article 30. Obligacions en fase d’execució
1. L’ens destinatari ha de mantenir informat al centre gestor de qualsevol canvi o incidència
que alteri el contingut de la documentació lliurada i elaborada, o de les condicions
d’execució.
2. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la marca de la
Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de
la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu electrònica de la Diputació.
Article 31. Despesa elegible
Són elegibles les despeses dels capítols del pressupost de despeses dels ens executors, en
els termes de l’Ordre EHA/3565/2008 que s’indiquen a continuació, relacionades amb les
actuacions subvencionables establertes per a cada línia de suport.
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a. Línia de suport 1 “Equipaments culturals”
-

-

Despeses del capítol 6, incloses, si escau, les despeses d’adquisició de béns
inventariables.
Són elegibles les despeses del capítol 7 dels ens destinataris, en cas d'execució per
part d’entitats privades.
Despeses del capítol 2, incloses les despeses d’honoraris de professionals per la
redacció de projectes i treballs tècnics necessaris.
Són elegibles les despeses del capítol 1 dels ens executors, en cas d'execució per
pròpia administració, i sempre que es duguin a terme noves contractacions vinculades
a l'execució de les actuacions objecte d’ajut.
No són elegibles les despeses d’obra nova, reforma integral, i neteja, desinfecció i
jardineria periòdiques.

b. Línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris”
-

-

Despeses del capítol 6, incloses, si escau, les despeses d’adquisició de béns
inventariables.
Despeses del capítol 2, incloses les despeses d’honoraris de professionals per la
redacció de projectes i de treballs tècnics necessaris.
Són elegibles les despeses del capítol 1 dels ens executors, en cas d'execució per
pròpia administració, i sempre que es duguin a terme noves contractacions vinculades
a l'execució de les actuacions objecte d’ajut.
No són elegibles les despeses d’obra nova, reforma integral, i neteja, desinfecció i
jardineria periòdiques.

c. Línia de suport 3 “Equipaments educatius”
-

-

Despeses del capítol 6.
Despeses del capítol 2, incloses les despeses d’honoraris de professionals per la
redacció de projectes i de treballs tècnics necessaris.
Són elegibles les despeses de capítol 1 dels ens executors, en cas d'execució per
pròpia administració, i sempre que es duguin a terme noves contractacions vinculades
a l'execució de les actuacions objecte d’ajut.
No són elegibles les despeses d’obra nova, reforma integral, adquisició de béns
inventariables, i neteja, desinfecció i jardineria periòdiques.

d. Línia de suport 4 “Equipaments esportius”
-

-

Despeses de capítol 6.
Són elegibles les despeses de capítol 7 dels ens executors, en cas d'execució per
entitats privades.
Despeses de capítol 2, incloses les despeses d’honoraris de professionals per la
redacció de projectes i de treballs tècnics necessaris.
Són elegibles les despeses de capítol 1 dels ens executors, en cas d'execució per
pròpia administració, i sempre que es duguin a terme noves contractacions vinculades
a l'execució de les actuacions objecte d’ajut.
No són elegibles les despeses d’obra nova, reforma integral, adquisició de béns
inventariables, i neteja, desinfecció i jardineria periòdiques.

e. Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”
-

Despeses del capítol 6.
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-

-

Són elegibles les despeses de capítol 7 dels ens destinataris, en cas d'execució per
part d’entitats privades.
Despeses del capítol 2, incloses les despeses d’honoraris de professionals per la
redacció de projectes i de treballs tècnics necessaris.
Són elegibles les despeses de capítol 1 dels ens executors, en cas d'execució per
pròpia administració, i sempre que es duguin a terme noves contractacions vinculades
a l'execució de les actuacions objecte d’ajut.
No són elegibles les despeses de mobiliari i equipament no-fixe, i les despeses de
permisos i llicències, i neteja, desinfecció i jardineria periòdiques.

f. Línia de suport 6 “Mercats”
-

-

Despeses de capítol 6.
Són elegibles les despeses del capítol 7 dels ens executors, en cas d'execució per
part d’entitats privades.
Despeses de capítol 2, incloses les despeses d’honoraris de professionals per la
redacció de projectes i de treballs tècnics necessaris.
Són elegibles les despeses del capítol 1 dels ens executors, en cas d'execució per
pròpia administració, i sempre que es duguin a terme noves contractacions vinculades
a l'execució de les actuacions objecte d’ajut.
No són elegibles les despeses de reforma integral, adquisició de béns inventariables, i
neteja, desinfecció i jardineria periòdiques.

Article 32. Compatibilitat dels ajuts
Els ajuts atorgats en el marc del present Programa complementari són compatibles amb
qualsevol altra subvenció o ajut concedit per altres administracions i ens públics o privats.
L'import de l'ajut, juntament amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat
subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació ha de reduir l'ajut i, si escau, sol·licitar
el reintegrament de l'import que correspongui.
Article 33. Procediment i condicions de justificació
1.

Les justificacions de despesa poden ser per la totalitat de l’ajut o parcials. En cas de
justificacions parcials es poden presentar fins a cobrir la totalitat de l'import atorgat a
l'ens destinatari, en els termes previstos en aquest Programa.

2.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signar i presentar les justificacions.

3.

Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest
efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la modalitat
d’execució.

4.

Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no
es poden justificar en altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques.

5.

El model normalitzat inclou la motivació de les desviacions que es produeixin respecte
de la sol·licitud inicial.

6.

Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord amb el que estableix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i han de
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correspondre, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució
establert, a excepció de les declarades pluriennals.
7.

En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin un pagament a l’ens
destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació ho ha de
comunicar a l’ens, per tal que aquest en tingui coneixement.

8.

Quan el cost de l’actuació experimenti una desviació a la baixa respecte del cost
informat en la sol·licitud, l’ens destinatari haurà de fer-ho constar en el model
normalitzat de justificació i motivar les circumstàncies que han comportat aquesta
desviació adjuntant, si s’escau, la documentació que consideri pertinent.

9.

En vista de la justificació presentada, el centre gestor emetrà un informe tècnic on
podrà proposar la revocació total o parcial de l’ajut concedit. Si l’ens
executor/destinatari justifica adequadament que la desviació respon a raons d’interès
econòmic o social del municipi, o bé a la necessitat de donar resposta a contingències
pressupostàries derivades de fets imprevisibles i/o que hagin requerit la intervenció
urgent de l’ajuntament, el centre gestor podrà proposar la revocació parcial de l’ajut.

10. Quan, a resultes del procés d’adjudicació d’un contracte, es produeixi una baixa
respecte del cost d’execució previst, i informat en la sol·licitud, la diferència es podrà
destinar a finançar altres actuacions que estiguin vinculades al projecte i siguin
elegibles en els termes del present Programa complementari.
11. L'import de l'ajut no pot ultrapassar el cost de l’actuació subvencionada. En cas que
s'ultrapassi, la Diputació l’ha de reduir.
12. Es poden justificar despeses indirectes fins al 5% de les despeses directes imputades.
Article 34. Consulta i seguiment de justificacions
Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions presentades:
a. “Lliurada”: des del moment en què l’ens destinatari la tramet fins que la Diputació de
Barcelona la revisa, a efecte de determinar si hi ha defectes esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes
esmenables. Si es determina l’existència de defectes esmenables, el termini per a
esmenar-los abasta fins quan finalitza el període d’audiència.
c. “En curs”: des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, i no hi detecta defectes
esmenables.
Article 35. Pagament
Els ajuts s’han de pagar amb la presentació prèvia de la justificació de les despeses de
l’actuació.
Article 36. Revocació dels imports abonats per la Diputació
1. Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits en els supòsits següents:
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el present
règim regulador.

97

Àrea de Presidència
Secretaria General

b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports corresponents
a les quantitats atorgades per la Diputació, una vegada esgotat el termini per la
justificació de despeses.
2. Es podrà revocar total o parcialment l’ajut concedit, previ informe del centre gestor, quan
es constati que el cost de l’actuació ha experimentat una desviació a la baixa respecte
del cost informat en la sol·licitud.
3. El centre gestor deixarà constància, en tots els casos, de la concurrència d’aquestes
circumstàncies, així com de la procedència de revocar, en tot o en part, l’ajut concedit en
un informe emès a l’efecte.
Article 37. Ampliació de terminis
1. Amb posterioritat a l’acord de concessió, prèvia sol·licitud degudament motivada del
beneficiari presentada com a molt tard un mes abans de la finalització del termini
d’execució de l’ajut, es podrà ampliar el termini d’execució i justificació, sempre que no
es perjudiquin els interessos de tercers.
2. Per a aprovar l’ampliació de terminis, és condició necessària que, si l'obra requereix de
licitació, l’òrgan competent de l'ens hagi aprovat l'expedient de contractació i disposat
l'obertura del procediment d'adjudicació, conforme l'establert a la normativa en matèria
de contractació. Si l'obra no requereix de licitació, que l'òrgan competent de l'ens hagi
aprovat l'adjudicació o reconegut obligacions corresponents a l'actuació objecte d'ajut.
3. D’acord amb l’article 32.3 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, els acords sobre ampliació de
terminis o sobre si es deneguen no són susceptibles de recurs, sense perjudici del
procedent contra la resolució que posi fi al procediment.
Article 38. Audiència i tancament
1. Un cop transcorregut cada termini màxim de justificació, la Direcció de Serveis de
Cooperació Local ha de promoure l’aprovació de la liquidació provisional i ha d’habilitar
un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal de
presentar la justificació pendent i/o d’al·legar el que s’estimi pertinent.
2. Transcorregut el termini d’audiència, la Direcció de Serveis de Cooperació Local ha de
promoure, previ informe dels centres gestors, l’aprovació de la liquidació definitiva i la
revocació dels imports no justificats.
3. Respecte de la liquidació provisional i la liquidació definitiva, la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona substitueix la notificació i produeix els mateixos
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, ja que es tracta d’actes integrants
d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini
màxim de deu dies des que s’aprova la liquidació.
Article 39. Avaluació d'impacte i rendiment de comptes
1. A l'efecte de retre comptes del compliment de l'objectiu del present Programa
complementari, per tal de vetllar per la gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics
concedits, s'estableixen els valors objectius següents:
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-

Cobertura de la població de la demarcació, excloent-ne Barcelona ciutat: 70% dels
ens sol·licitants.
Cobertura de municipis, excloent-ne Barcelona ciutat: 70% dels ens sol·licitants.
Grau d'execució dels ajuts: 70%.
Grau d'execució del pressupost: 70%.

2. Per a avaluar l'assoliment d'aquests valors, s'estableixen els indicadors de resultats
següents:
-

Habitants beneficiaris respecte del total de la demarcació que hagin presentat
sol·licitud, excloent-ne Barcelona ciutat.
Municipis beneficiaris respecte del total de la demarcació que hagin presentat
sol·licitud, excloent-ne Barcelona ciutat.
Nombre d’ajuts executats respecte del total aprovat.
Import total dels ajuts justificats respecte del total atorgat.

3. L'obtenció i explotació de les dades de referència correspon als centres gestors de les
diferents línies de suport, els quals han de redactar un informe amb els resultats de
l'anàlisi de les dades i traslladar-lo a la Direcció de Serveis de Cooperació Local, com a
màxim, 30 dies hàbils després de la liquidació de cada anualitat o període.
4. Els centres gestors poden dur a terme altres actuacions pertinents a l'efecte de retre
comptes dels resultats obtinguts, tant internament com externament.
Article 40. Règim jurídic
1.

Aquest règim i el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
constitueixen el règim jurídic específic del present Programa complementari.

2.

Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Programa es troba
constituït per:
a. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local.
c. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
d. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya.
e. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
f. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
g. La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
h. La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
i. La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
j. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
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k. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
l. El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic.
m. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
n. La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i
bon govern de la Generalitat de Catalunya.
o. D’acord amb la disposició derogatòria única i la disposició final setena de l’esmentada
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, resten vigents els articles relatius al registre electrònic
d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de l’Administració
i arxiu únic electrònic de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i de la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
p. Reglament general de protecció de dades 2016/679, de 27 de abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques, respecte al tractament de dades personals i a la
lliure circulació de les dades, d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018.
q. Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
r. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
Article 41. Protecció de dades
1.

Els ens destinataris han de complir els requeriments previstos a la normativa vigent
sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en
endavant, LOPD), i al Reglament general europeu de protecció de dades 2016/ 679, de
27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, respecte al
tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades, d’obligat compliment
a partir del 25 de maig de 2018.

2.

L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del
tractament, per subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades
que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies
de l’objecte de l’ajut, així com també, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el
grau de satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la Diputació de Barcelona
vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el subcontractista respectant les
obligacions fixades a l’article 12 de la LOPD i a l’art. 28.3 del RGPD.

3.

La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el
subcontractista per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del
subcontractista i els tractaments subcontractats.

4.

En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o
privades) i la Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició
d’encarregat del tractament i que disposa de l’autorització dels diferents responsables
dels fitxers, en els termes previstos a l’article 12 de la LOPD i a l’art. 28.2 del RGPD per
al subencàrrec a la Diputació.

5.

El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions
següents:
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a. Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades
per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a
la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts.
b. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades, dels
sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal,
i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a totes les persones que
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les dades, d’acord amb les
previsions establertes a l’article 32 del RGPD.
c. En el cas de violació de seguretat de les dades personals la Diputació informarà el
responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del
termini màxim de 48h, i a través de la Responsable corporativa de protecció de
dades, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les
quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i
comunicar la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui improbable
que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de
les persones físiques.
d. Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en
execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre
l’empresa o empreses subcontractades.
e. No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no
proporcionin un nivell de protecció equiparable al RGPD, sense disposar de les
garanties suficients i es compleixin els demés requisits que estableix el RGPD.
6.

Respecte dels recursos econòmics atorgats els ens destinataris facilitaran les dades
necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en aquest règim i
en els formularis corresponents, fent cessió de les mateixes a la Diputació de
Barcelona per al seguiment i control de l’execució de l’ajut.

7.

Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents
originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa.

8.

En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de
les dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.

9.

Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer
“Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut sol·licitat i sent
conservades de manera indefinida al corresponent expedient. L’exercici dels drets
d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar a través de la Seu electrònica
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp o mitjançant la
presentació a qualsevol de les oficines de Registre General de la Diputació de
Barcelona que es poden consultar a http://www.diba.cat/web/registre/. Per a més
informació la Responsable corporativa de protecció de dades es troba a la seva
disposició a lopd@diba.cat. Els recordem que en cas que ho estimin oportú podran
adreçar-se a l’APDCAT per a presentar qualsevol reclamació sobre la matèria.

Segon.- APROVAR la convocatòria per a la concessió dels ajuts en el marc del
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals.
Tercer.- APROVAR una quantia màxima de 30.000.000 d’euros (trenta milions
d’euros) corresponent als exercicis 2018 i 2019 amb càrrec a les aplicacions
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pressupostàries següents, tenint en compte que si l’entitat beneficiària és una entitat
municipal descentralitzada la classificació econòmica que correspon per aplicar la
despesa serà la 468.. o 768.. dels respectius orgànics i programes:
Exercici 2018:
-

G/40100/33400/762: 1.600.000,00 eur
G/40100/33400/462: 400.000,00 eur
G/40200/33210/762: 1.600.000,00 eur
G/40200/33210/462: 400.000,00 eur
G/40300/32000/762: 1.600.000,00 eur
G/40300/32000/462: 400.000,00 eur
G/40400/34200/762: 1.600.000,00 eur
G/40400/34200/462: 400.000,00 eur
G/50200/33600/762: 960.000,00 eur
G/50200/33600/462: 240.000,00 eur
G/30300/43100/762: 480.000,00 eur
G/30300/43100/462: 320.000,00 eur

Exercici 2019:
-

G/40100/33400/762: 2.240.000,00 eur
G/40100/33400/462: 560.000,00 eur
G/40200/33210/762: 2.240.000,00 eur
G/40200/33210/462: 560.000,00 eur
G/40300/32000/762: 2.240.000,00 eur
G/40300/32000/462: 560.000,00 eur
G/40400/34200/762: 2.240.000,00 eur
G/40400/34200/462: 560.000,00 eur
G/50200/33600/762: 6.240.000,00 eur
G/50200/33600/462: 1.560.000,00 eur
G/30300/43100/762: 600.000,00 eur
G/30300/43100/462: 400.000,00 eur

Quart.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa i ELEVAR, de forma excepcional,
els percentatges establerts a l’art. 174.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de els hisendes locals,
respecte els compromisos de despesa de caràcter pluriennal.
Cinquè.- CONDICIONAR l'aplicació de recursos que es detallen a l’article 12 del règim
regulador del Programa complementari aprovat a l’acord primer del present dictamen a
l'aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis 2018 i 2019 de la Diputació de
Barcelona i a l'existència de crèdit hàbil i suficient.
Sisè.- APROVAR el model normalitzat de memòria de prioritats, de memòria de
sol·licitud i de justificació de despeses (annex 1).
Setè.- APROVAR la incorporació dels tràmits de sol·licitud i de justificació en el sí del
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions, a l'espai de la Xarxa de
Governs Locals, i aprovar les fitxes dels esmenats tràmits (annex 2).
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Vuitè.- DETERMINAR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a
la Seu electrònica a l'apartat indicat en l'acord anterior.
Novè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació
del present dictamen.”
ANNEX 1 al dictamen, data de la proposta de 16 d’octubre de 2017, referit a aprovar el
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals i el seu règim
regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
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ANNEX 2 al dictamen, data de la proposta de 16 d’octubre de 2017, referit a aprovar el
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals i el seu règim
regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
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22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari de modernització de polígons, el seu règim regulador i
l’obertura del termini de presentació de sol·licituds, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el
marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos
inclosos en el Pla de referència.
2. L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials
del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de tres
instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i programes
complementaris. Aquests últims són instruments específics elaborats de forma
contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit
territorial de la Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics
derivats de les situacions conjunturals i d’urgència. Als efectes de la configuració
del règim regulador dels instruments de cooperació local i de la distribució dels
recursos, el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
estableix els principis generals que guien i orienten l’exercici de les competències
en matèria de cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona, a més de
tots els aspectes relatius a la gestió dels instruments de cooperació. Es tracta dels
principis de transparència, bon govern, eficàcia, eficiència i sostenibilitat, els quals
tenen per finalitat l’assoliment de la simplicitat administrativa dels requisits i
procediments a seguir per a l’atorgament definitiu dels ajuts concedits.
3. El present Programa complementari de modernització de polígons s’emmarca en la
línia “Impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació” del Pla de
Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona i, en aquest sentit, la seva
aprovació respon a una voluntat d’afavorir la cohesió territorial dels municipis de la
demarcació, així com també de vetllar pel desenvolupament econòmic local, per la
promoció econòmica i per la dinamització empresarial al conjunt de la demarcació.
4. Els polígons d’activitat econòmica (PAE) constitueixen una peça clau del teixit
productiu on s’ubica la major part de l’activitat industrial de la demarcació de
Barcelona. A més, en els mateixos s’hi genera bona part de la riquesa i l’ocupació.
Per tant, les infraestructures, els equipaments i els serveis dels PAE són elements
essencials per a la competitivitat de les empreses que s’hi ubiquen; bàsicament
perquè són fonamentals per garantir un funcionament adequat i dinàmic de
l’activitat empresarial. Així mateix, els PAE ben dotats de serveis són un factor
d’atracció de noves inversions productives.
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5. Totes les dades i debats actuals sobre els polígons d’activitat econòmica al nostre
territori reflecteixen una situació de mancances manifestes:
- A la demarcació de Barcelona hi ha molts polígons que, en raó de la seva
ubicació i dimensió, no contribueixen de forma efectiva al desenvolupament
econòmic del territori. De fet, a la demarcació de Barcelona hi ha 1.075 polígons i
prop del 72% dels municipis en tenen, com a mínim, un. Aquesta circumstància
posa de manifest la conveniència de plantejar una racionalització dels mateixos.
- Molts polígons de l’àmbit territorial de Barcelona són de dimensions reduïdes. De
fet, la superfície mitjana és de 19,2 ha, el que aconsella valorar la seva viabilitat i
la seva contribució a l’efectiu desenvolupament econòmic del territori.
- La majoria dels polígons estan desordenats i una part significativa de la seva
superfície és buida, el que deriva en una gestió ineficient dels espais i, en
conseqüència, en una manca d’incentiu per als empresaris. En concret, s’estima
que un 40% de la superfície no conté cap activitat. Per això, convé impulsar
mesures orientades a millorar la gestió dels polígons, en general, i dels espais
buits corresponents, en particular, mitjançant una ordenació urbanística
adequada.
- Molts polígons de la demarcació mostren signes evidents d’obsolescència. De
fet, el 58 % de les naus i prop del 48% dels polígons són anteriors a l’any 1978,
el que aconsella adoptar mesures de modernització i de millora de la gestió
integral.
- Existeixen dèficits importants en matèria d’infraestructures i serveis, la qual cosa
comporta que, molts dels polígons, no responguin de forma eficaç i eficient als
reptes actuals i futurs de la indústria, en el seu conjunt.
- En molts polígons, l’existència d’espais buits, d’infraestructures deficitàries i
l’obsolescència de les respectives instal·lacions, evidencia que la gestió dels
mateixos no ha estat sempre la més adequada per a fer front a les exigències
que, en l’actualitat, imposa el desenvolupament econòmic i tecnològic global.
Amb caràcter general, els polígons existents són poc aptes per a cobrir les
necessitats de les empreses, a més de resultar poc atractius per a les noves
inversions. Per això, es fa avinent adoptar mesures de modernització que
contribueixin a millorar l’eficàcia i l’eficiència dels PAE apostant per l’ús de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació, de forma específica, i per la
seva modernització, amb caràcter general.
6.

La Diputació de Barcelona, conscient d’aquesta situació, ha destinat, des de l’any
2005, un ampli ventall de recursos tècnics i econòmics a donar suport als ens
locals en la seva tasca de millora dels polígons d’activitat econòmica. En qualsevol
cas, el suport de la Diputació de Barcelona ha contribuït a impulsar múltiples
actuacions de millora i dinamització d’aquests espais. Igualment, un dels reptes
més significatius que cal assumir, ara per ara, és la necessitat d’emprendre
inversions en matèria d’infraestructures, equipaments, mobilitat i vialitat, simbiosi
industrial, tecnologies smart, etc. I tot plegat amb la voluntat de revertir la situació
precària en què es veuen immersos els PAE en l’actualitat.

7.

La trajectòria de la Diputació de Barcelona en matèria de suport tècnic i econòmic
als ens locals i també el coneixement que té sobre la realitat actual dels PAE de la
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demarcació, li permeten aportar una visió global, estratègica, supramunicipal i
integradora que complementa i estimula el potencial inversor dels ens locals i les
empreses per fer front a la situació descrita. La finalitat última és assolir un major
nivell de desenvolupament econòmic.
8.

En vista de tot el que s’ha exposat, el present Programa complementari té la
finalitat de millorar la qualitat i la competitivitat dels PAE de la demarcació, a
través d’inversions d’alt impacte, adreçades a transformar i incrementar la
competitivitat de les empreses i, en aquest sentit, afavorir el creixement
empresarial, atreure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat.
Així, específicament, es pretén contribuir a finalitzar i millorar les infraestructures i
els serveis existents, a incrementar la dimensió dels polígons i a optimitzar els
espais sense activitat per tal d’ampliar instal·lacions d’empreses, reconvertir els
polígons, atreure noves activitats i generar nous usos. Per a assolir-ho, es parteix
d’una visió estratègica territorial que considera la planificació integral dels polígons
i promou la interlocució empresarial i la cultura de cooperació.

9.

Per tal de donar compliment a aquesta finalitat, la Diputació de Barcelona, a través
del present Programa complementari, aprova la primera de dues convocatòries
dotades amb un pressupost global de 30.000.000 d’euros, a raó de 15.000.000
d’euros per convocatòria.

10. A més, la realitat de cada municipi, i dels PAE, implica que els suports econòmics
que es concedeixen en el marc del present Programa responguin a dues línies de
suport:
a. Línia de suport a plans integrals: Aquesta línia de suport es dota amb
7.500.000 euros i té per objecte contribuir al finançament d’intervencions d’alt
impacte basades en un plantejament integral i estratègic. Aquestes actuacions
tenen per objectiu transformar un teixit territorial constituït normalment per
polígons urbanístics amb una continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una
dimensió suficient perquè les empreses i polígons en formen part puguin
desenvolupar iniciatives conjuntes.
b. Línia de suport a projectes específics: Aquesta línia, dotada amb 7.500.000
euros, té per objecte contribuir al finançament d’intervencions puntuals en
diversos polígons urbanístics d’un municipi, o bé intervencions puntuals en un o
diversos polígons urbanístics amb una continuïtat actual o tendencial.
11. El procediment per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc d’aquest
Programa complementari és el de concurrència competitiva. Per a la determinació
de l’import d’aquests ajuts s’aplicaran els criteris que es defineixen en el règim
regulador del present Programa complementari.
12. Així mateix, es prioritzaran els municipis que no formen part de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), ja que aquests s’han pogut beneficiar dels
ajuts per valor de 30 milions d’Euros que aquesta institució va atorgar en dues
convocatòries els anys 2014 i 2015. Tot això d’acord amb els articles 31 i 36 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 91 a
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93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen la competència de
les diputacions per a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis.
13. Els destinataris del present Programa complementari són els municipis amb
polígons d’activitat econòmica de la demarcació de la Diputació de Barcelona.
Queda exceptuada de la consideració de destinatari la ciutat de Barcelona en la
mesura que, per raó de la seva subjecció a un règim especial, es relaciona amb la
Diputació de Barcelona de forma convencional i bilateral.
14. Tenint en compte les obligacions que es deriven de l’observança dels principis de
transparència i bon govern per part de la Diputació de Barcelona, en el règim
regulador del Programa complementari es fan constar un seguit de consideracions
encaminades a rendir comptes i a vetllar pel compliment adequat de l’objectiu
establert. Per aquest motiu, als efectes de retre comptes del compliment de la
finalitat del present Programa complementari i de garantir una gestió adequada
dels fons econòmics concedits, s’estableixen un seguit de dades objectives a
satisfer, amb els corresponents indicadors d’avaluació. El responsable de
l’obtenció i explotació d’aquestes dades és el centre gestor competent, el qual
disposa d’un termini concret per a comunicar a la Direcció de Serveis de
Cooperació Local, com a promotora del present Programa complementari, el
resultat de l’anàlisi efectuada per a impulsar i desplegar les actuacions que, si
s’escau, s’estimin procedents.
15. La cooperació que es presta amb aquest Programa complementari s’articula des
de la necessària consideració de l’asimetria territorial, amb ple respecte al principi
de lleialtat institucional i al principi d’autonomia local. Així mateix, preveu incentivar
la transversalitat des d’un punt de vista intern, en els mateixos ens locals
destinataris dels ajuts atorgats, sobretot entre les regidories de promoció
econòmica i d’urbanisme. La transversalitat també ha de ser-hi a nivell extern o
interadministratiu, afavorint la interlocució amb entitats públiques i/o privades i el
desplegament de nous projectes consensuats o conjunts.
16. Atès l’art. 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals
en matèria de foment de l’ocupació, i l’art. 71.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, que estableixen com a competència dels municipis la realització
d’activitats complementàries en l’àmbit de l’ocupació i de la lluita contra l’atur.
17. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat
en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de
conformitat amb el que preveu la Disposició addicional 8 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició, les
subvencions que integren els plans o instruments similars que tenen per objecte
portar a terme les funcions d’assistència i cooperació es regiran per la seva
normativa específica, i supletòriament, per les previsions contingudes en la
referida llei. En vista d’això, resulta directament aplicable al present Programa
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complementari la normativa reguladora del Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” en la mesura que n’empara l’aprovació i l’ulterior
desplegament.
Fonaments de dret
L'apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència en data de 19 d'abril de 2016 i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d'abril de 2016 preveu que
correspon, per delegació de la Presidència, a la Junta de Govern aprovar la creació de
programes complementaris. L'apartat 7.1.b) de la Refosa núm. 1/2016 reserva a la
Presidència la competència per a elevar a la Junta de Govern la creació de programes
complementaris.
Així mateix, vist l'apartat 3.4.g) en concordança amb l'apartat 8.6) de la referida Refosa
núm. 1/2016, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple, l'aprovació,
respecte dels compromisos de despeses plurianuals, la superació dels percentatges
fixats a l'article l'art.174.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat el RDL 2/2004, de 5 de marc.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el “Programa complementari de modernització de polígons", en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i que es regeix per les bases de la
convocatòria, les quals constitueixen el règim del Programa que s'aprova en el punt
següent.
Segon.- APROVAR el règim del “Programa complementari de modernització de
polígons” i disposar que esdevé la normativa aplicable pel que fa a l’atorgament i
execució dels ajuts que es derivin del present Programa complementari, el text del qual
és el següent:
Article 1. Objecte
1. L’objecte principal del Programa complementari de modernització de polígons és
millorar-ne la qualitat a través d’inversions d’alt impacte adreçades a incrementar la
competitivitat de les empreses que hi estan implantades i, en aquest sentit, afavorir el
creixement empresarial, atreure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de
qualitat.
2. Sens perjudici d’aquest objecte principal, s’estableixen els objectius específics següents:
a. Completar i millorar les infraestructures i els serveis dels PAE per adaptar-los a les
necessitats i reptes de la indústria.
b. Incrementar la dimensió mitjana dels PAE afavorint la seva agrupació o reconversió
per tal que tinguin sentit.
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c. Optimitzar els espais sense activitat per tal d’ampliar les instal·lacions de les
empreses, reconvertir els polígons, atreure noves activitats i generar nous usos.
3. Els ajuts que s’atorguen en el marc d’aquest Programa complementari s’emmarquen dins
l’àmbit de manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació
econòmica, definit a la clàusula 10a del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.
4. Als efectes del present Programa complementari, les sol·licituds aniran referides a
projectes, els quals estaran conformats per una o vàries de les actuacions que es
defineixen a l’art.3.
Article 2. Línies de suport i requisits
1. El present Programa s’articula a través de dues línies de suport:
a. Línia de suport a plans integrals: Té per objecte el finançament d’intervencions d’alt
impacte basades en un plantejament integral i estratègic, que tenen per objectiu
transformar un teixit territorial constituït normalment per polígons urbanístics amb una
continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una dimensió suficient perquè les
diferents empreses i els polígons que el conformen puguin desenvolupar iniciatives
conjuntes.
b. Línia de suport a projectes específics: Té per objecte el finançament
d’intervencions puntuals en diversos polígons urbanístics d’un municipi, o bé
d’intervencions puntuals en un o diversos polígons urbanístics amb una continuïtat
actual o tendencial.
2. Per a poder presentar sol·licituds en el marc de la Línia de suport a plans integrals, els
ens destinataris i les actuacions hauran de complir els requisits següents:
2.1. Adequació:

- Les actuacions s’han d’emmarcar, com a mínim, en dos dels àmbits d’actuació que es
-

defineixen a l’art.3, i les despeses elegibles que se’n derivin s’han de correspondre
amb alguna, o algunes, de les tipologies establertes a l’art.10.
Les actuacions han de respectar les directrius de la planificació territorial vigent, així
com les disposicions del Pla Xarxa Natura 2000, i ser conformes amb les previsions
de la planificació urbanística i, de forma específica, amb el règim d’usos del sòl.
Els terrenys, les infraestructures i els equipaments sobre els quals es durà a terme
l’actuació subvencionada han de ser de titularitat municipal.
Excepcionalment, quan el projecte que és objecte de suport comprengui actuacions
en els accessos als PAE (inversions per a la millora, l’habilitació i el condicionament
de vials de connexió entre polígons), els béns, infraestructures i equipaments en els
que es desenvolupi l’actuació poden ser de titularitat de qualsevol administració
pública.
Si el titular no és el municipi, caldrà acreditar l’existència d’un títol habilitant i/o d’un
instrument jurídic admès en dret, degudament formalitzat entre l’ens destinatari i el
titular del terreny, que empari l’execució de l’actuació en el terreny, la infraestructura o
equipament públic corresponent.
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2.2. Cofinançament:

- El cost de l’actuació ha d’oscil·lar entre 750.000 euros i 2.000.000 euros. De manera

-

excepcional, el cost de l’actuació pot superar un 10% el màxim establert. En aquest
cas, l’ajuntament beneficiari haurà d’assumir el finançament de la totalitat d’aquest
marge.
L’ens local ha de finançar, com a mínim, el 15% del cost del projecte pel qual presenti
sol·licitud i, per a assegurar aquest import, pot comptar amb finançament d’altres
entitats del sector públic o privat.
Si l’actuació o projecte es duu a terme en la modalitat d’execució conjunta, en els
termes del present règim regulador, cada ens executor aportarà la part de
finançament que li correspongui.
Sens perjudici del cofinançament previst, el projecte o l’actuació ha de comptar amb
finançament íntegre per a executar l’actuació, tenint en compte l’aportació de la
Diputació de Barcelona, sense que, en cap cas, l’aportació de la Diputació, juntament
amb les altres fonts de finançament, en pugui superar el cost total.

2.3. Dimensió:

- El polígon o polígons d’activitat econòmica a què es refereix el projecte ha de
comprendre un mínim de 100 empreses o 1.000 treballadors.

- El polígon o polígons d’activitat econòmica a què es refereix el projecte ha de
comprendre un mínim de 50 hectàrees.
2.4. Maduresa:

- L’ens destinatari ha de comptar amb un projecte o un avantprojecte de les actuacions.
- Els PAE que siguin objecte de suport han d’haver estat recepcionats per part de
l’ajuntament competent.
2.5. Estratègia:

- L’ens destinatari haurà de tenir un “Pla d’acció” dels PAE concertat amb l’entitat de
gestió privada del polígon o polígons (associació d’empreses, comunitat de
propietaris, entitat de conservació, entre d’altres); o bé, en el seu defecte, un grup
d’empreses que representi, com a mínim, el 10% de les instal·lades en el PAE que
constitueix objecte de l’actuació.
Aquest “Pla d’acció” ha d’estar redactat d’acord amb el document “Orientacions per a
l’elaboració d’un Pla d’acció de Polígons d’Activitat Econòmica” (Annex II del present
dictamen).
3. Per a poder presentar sol·licituds en el marc de la Línia de suport a projectes
específics, els ens destinataris i els projectes o les actuacions hauran de complir els
requisits següents:
3.1. Adequació:

- Les actuacions subvencionables han d’emmarcar-se en algun o alguns dels àmbits
-

d’actuació que es defineixen a l’art.3, i les despeses que se’n deriven s’han de
correspondre amb alguna de les tipologies delimitades a l’art.10.
El projecte o l’actuació ha de respectar les directrius de la planificació territorial vigent
i les disposicions del Pla Xarxa Natura 2000. També ha de ser conforme amb les
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-

previsions de la planificació urbanística i, de forma específica, amb el règim d’usos del
sòl.
Els terrenys, les infraestructures i els equipaments sobre els quals es durà a terme
l’actuació o projecte han de ser de titularitat municipal.
Excepcionalment, quan el projecte o l’actuació comprengui la realització d’actuacions
als accessos dels PAE (inversions per a la millora, l’habilitació i el condicionament de
vials de connexió entre polígons), els béns, les infraestructures i els equipaments on
es desenvolupi l’actuació podran ser de titularitat de qualsevol administració pública.
Si el titular no és el municipi, caldrà acreditar l’existència d’un títol habilitant i/o d’un
instrument jurídic admès en dret, degudament formalitzat entre l’ens destinatari i el
titular del terreny, que empari l’execució de l’actuació en el terreny, la infraestructura o
l’equipament públic corresponent.

3.2. Cofinançament:

-

El cost de l’actuació ha d’oscil·lar entre els 100.000 euros i 1.000.000 d’euros.

- L’ens local haurà d’assumir un percentatge de cofinançament mínim, en funció del
nombre d’habitants del municipi, d’acord amb les xifres oficials referides a l’1 de gener
del 2016, aprovades per Reial Decret 636/2016, de 2 de desembre:
o Municipis de menys de 2.000 habitants: El cofinançament a assumir per
l’ajuntament serà del 0%.
o Municipis de 2.000 a 20.000 habitants: El cofinançament a assumir per
l’ajuntament serà del 15%.
o Municipis de 20.001 a 40.000 habitants: El cofinançament a assumir per
l’ajuntament serà del 25%.
o Municipis de més de 40.000 habitants: El cofinançament a assumir per
l’ajuntament serà del 30%.

-

-

Per a assegurar aquest import mínim, l’ens destinatari pot comptar amb finançament
d’altres entitats del sector públic o privat.
Excepcionalment, l’import dels projectes presentats pot superar en un 10% els
màxims establerts, havent d’assumir el beneficiari el finançament total d’aquest
marge.
En cas que l’actuació es dugui a terme en la modalitat d’execució conjunta, cada ens
executor aportarà el percentatge de finançament que li correspongui, en funció de la
seva població. Si s’ha optat per la modalitat prevista a l’art.6.2, apartat e.2), l’ens que
executi l’actuació en nom i per compte d’altres ens destinataris serà qui aportarà el
finançament que correspongui, d’acord amb la seva població.
Sens perjudici del cofinançament previst, el projecte ha de comptar amb finançament
íntegre per executar l’actuació tenint en compte l’aportació de la Diputació de
Barcelona, sense que, en cap cas, aquest import, juntament amb les altres fonts de
finançament de l'actuació, en puguin superar el cost total.

3.3. Dimensió

- El polígon o polígons d’activitat econòmica a què es refereix el projecte ha de
comprendre un mínim de 10 empreses o 100 treballadors.

- El polígon o polígons d’activitat econòmica a què es refereix el projecte ha de comptar
amb una superfície mínima de 5 hectàrees.
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3.4. Maduresa

- L’ens destinatari ha de comptar amb un projecte o avantprojecte de l’actuació o
actuacions.

- Els PAE que siguin objecte de suport han d’haver estat recepcionats per part de
l’ajuntament competent.
4. El compliment dels requisits que es relacionen en els apartats precedents s’ha
d’acreditar en la memòria homologada que es presentarà juntament amb la sol·licitud.
Article 3. Àmbits i actuacions subvencionables
1. Les actuacions que són objecte de suport en el marc de les dues línies del present
Programa complementari han d’emmarcar-se en algun dels àmbits i, correspondre’s amb
alguna de les actuacions, que es delimiten a continuació:
a. Àmbit d’actuació per al desplegament o millora de les xarxes de
subministrament i d’evacuació d’aigües:
- Actuacions adreçades a la reposició o millora de xarxes de clavegueram.
- Actuacions adreçades a la instal·lació o millora de xarxes d’abastament d’aigua
sanitària.
- Actuacions adreçades a la millora de les xarxes d’aigua contra incendis.
- Actuacions adreçades a la instal·lació o millora de sistemes de tractament i
reaprofitament d’aigües pluvials, residuals i/o grises.
- Actuacions adreçades a l’establiment d’aparells de mesura i control de consums
d’aigua i els corresponents sistemes d’anàlisi i millora de la seva eficiència.
b. Àmbit d’actuació per al desplegament o millora de les xarxes d’energia:
- Actuacions adreçades a la instal·lació i/o millora de la xarxa de gas natural.
- Actuacions relacionades amb els sistemes d’energies renovables: plaques solars
tèrmiques i/o fotovoltaiques; sistemes centralitzats de producció i/o distribució de
fred/calor a partir d’energies renovables.
- Actuacions adreçades a la instal·lació o millora de l’enllumenat públic.
- Actuacions adreçades a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
- Instal·lació d’aparells de mesura i control de consums energètics i els
corresponents sistemes d’anàlisi i millora de la seva eficiència.
c. Àmbit d’actuació per al desplegament o millora de les xarxes de
telecomunicacions:
- Actuacions adreçades a la millora, habilitació i condicionament d’infraestructures i
equipaments per a possibilitar el desplegament de les xarxes de
telecomunicacions per part dels operadors.
- Canalitzacions per a la instal·lació de fibra òptica.
- Instal·lacions de ràdio freqüència (Wimax).
- Instal·lacions per a la millora de la cobertura mòbil.
d. Àmbit d’actuacions vinculades a la millora de la mobilitat:
- Infraestructures per a la mobilitat sostenible: habilitació o millora de carrils bici i
millora de l’accessibilitat per a vianants.
- Inversions en infraestructures vinculades al transport públic que assegurin
l’adequada connectivitat del polígon, tals com l’habilitació de parades, etc.
- Inversió en senyalització viària: senyals de circulació vertical i horitzontal.
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-

-

Actuacions de reformulació de la jerarquització de les vies públiques: realització de
canvis en les vies prioritàries en funció de les necessitats de mobilitat dins el
polígons.
Inversions per a la millora de la pavimentació dels vials del polígon: millora del
ferm de les voreres i calçades.
Millora de la vegetació.
Inversions per a la millora dels accessos al polígon: rotondes, ampliacions de vials,
etc.
Creació de noves zones d’aparcament per a vehicles pesats o millora de les
existents.
Creació de noves zones d’aparcament per a automòbils o millora de les existents.
Inversions per a la millora, habilitació i condicionament de vials de connexió entre
polígons que no guarden continuïtat territorial, malgrat constituir una única unitat
de gestió. També millora de les connexions amb la trama urbana.

e. Àmbit d’actuació per al desplegament o millora dels sistemes de seguretat antiintrusió:
- Actuacions adreçades a la implementació de sistemes de videovigilància.
- Actuacions adreçades a la instal·lació de tancaments perimetrals i sistemes de
control d’accés.
f. Àmbit de simbiosi industrial:
- Inversions en instal·lacions o equipaments de titularitat pública o obres a la via
pública que facin possible la simbiosi industrial, ja sigui per intercanvi d’energia,
aigua, residus o subproductes entre empreses per tal de maximitzar l’eficiència en
l’ús dels recursos.
g. Àmbit d’actuació vinculat a la construcció, reforma o ampliació de centres de
serveis de proximitat per a les empreses dels polígons d’activitat econòmica:
- Construcció, reforma o ampliació de nous centres de serveis de proximitat als
polígons d’activitat econòmica.
- Construcció, reforma o ampliació d’equipaments que complementin o reorganitzin
els serveis existents des d’una visió i gestió conjunta.
h. Àmbit d’actuacions vinculades a la promoció dels polígons d’activitat
econòmica:
- Actuacions d’inversió en la configuració d’una “marca” del polígon: disseny de la
imatge de marca (logotip, lema,...) i les seves aplicacions.
- Actuacions d’inversió en la senyalística del polígon: panells informatius, directoris
d’empreses, senyalització de carrers i empreses, etc.
- Actuacions per a la creació de webs i aplicacions per a dispositius mòbils
destinades a la promoció del PAE, la geolocalització de les empreses i l’atracció
d’inversions.
i. Àmbit d’actuació vinculat al desplegament d’actuacions de reconversió dels
polígons:
- Actuacions de reconversió parcial que tinguin per finalitat modificar el planejament
urbanístic vigent per alterar la qualificació urbanística de part dels terrenys afectats
a l’ús industrial, inclosos en un o diversos polígons d’activitat econòmica, i
destinar-los a altres usos públics.
- Actuacions de reconversió total orientades a modificar el planejament urbanístic
vigent per alterar la qualificació urbanística de la totalitat dels terrenys afectats a
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l’ús industrial, i inclosos en un o diversos polígons d’activitat econòmica, i destinarlos a altres usos públics.
2. Les actuacions dels àmbits g), “vinculat a la construcció, reforma o ampliació de
centres de serveis de proximitat per a les empreses dels polígons d’activitat
econòmica”, i h), “vinculat a la promoció dels polígons d’activitat econòmica”,
només es podran executar en el marc de la Línia de suport a plans integrals.
3. Les actuacions de reconversió total de l’àmbit i), “vinculat al desplegament
d’actuacions de reconversió dels polígons”, només es podran executar en la Línia de
suport a projectes específics.
Article 4. Destinataris
1. Tenen la consideració de destinataris dels ajuts del present programa els municipis de la
demarcació territorial de Barcelona que tinguin, en els territoris respectius, polígons
d’activitat econòmica.
2. La ciutat de Barcelona no té la condició d’ens destinatari en el marc del present
Programa complementari per raó de la seva subjecció a un règim especial i l’articulació
d’una relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta Corporació.
Article 5. Reconeixement específic al petit municipi
1. En el marc del present Programa complementari, i prenent en consideració l’asimetria
territorial i el principi de diferenciació, s'efectua un tractament específic als municipis de
fins a 1.000 habitants, en el marc de la "Línia especifica de suport al petit municipi",
aprovada per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona el 26 de juny de
2014, i de la clàusula 7 del Protocol general del Pla, consistent en:
a. Possibilitat de presentar sol·licitud en el marc d’alguna de les línies de suport del
present Programa complementari.
b. Exempció de l’obligació de cofinançament en municipis de menys de 2.000 habitants
en el marc de la Línia de suport a projectes específics.
c. Prioritat en cas que, a resultes de l’aplicació dels criteris de valoració, obtinguin la
mateixa puntuació que un altre o altres projectes.
2. Igualment, es reconeix la possibilitat de sol·licitar assistència tècnica i jurídica
especialitzada mitjançant qualsevol dels canals de contacte disponibles. Sens perjudici
d’aquesta possibilitat, l’oficina de suport al petit municipi, responsable de la bústia
petitmunicipi@diba.cat, és el canal que vehicula, de forma específica, les consultes que
aquest col·lectiu de municipis adreça a la Diputació de Barcelona.
Article 6. Entitats executores
1. L’ens destinatari haurà d’assenyalar, en la sol·licitud, la modalitat d’execució que
s'emprarà per a dur a terme les actuacions que són objecte de suport adjuntant la
documentació que s’exigeixi en cada cas.
2. L’execució de les actuacions es durà a terme mitjançant la formalització dels contractes
públics corresponents o per pròpia administració, en base a alguna de les següents
modalitats:
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a. Per l’ens destinatari.
b. A través d’un ens instrumental vinculat o dependent de l’ens destinatari, o executor,
que d’acord amb les condicions previstes a la legislació vigent, s’hagi creat per a
satisfer necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil,
sempre i quan l’ens destinatari financi majoritàriament la seva activitat; o bé controli la
seva gestió; o bé designi a més de la meitat dels seus òrgans de govern, direcció o
vigilància.
c. Mitjançant un encàrrec formalitzat en favor d’un ens que tingui la consideració de
mitjà propi de l’ens destinatari, o executor, en els termes establerts a la normativa
vigent.
d. Mitjançant un encàrrec en favor d’altres ens públics que, no sent destinataris del
present Programa complementari, sí que ho siguin del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019.
e. En el cas que diversos ens destinataris participin en l’execució d’un mateix projecte es
poden donar dues modalitats d’execució:
e.1) Mitjançant l’execució conjunta: quan diversos ens destinataris es coordinen per a
dur a terme individualment actuacions que formen part del mateix projecte, en el
marc del present Programa complementari.
Per a vehicular aquesta modalitat d’execució, un dels ens destinataris executarà
la part del projecte que li correspon individualment (com a ens “executor”) i, en
virtut d’un encàrrec, gestionarà els tràmits pertinents en el marc del present
Programa complementari, actuant en nom propi i de la resta d’ens destinataris,
que també seran ens executors.
e.2) Quan dos o més ens destinataris decideixin realitzar conjuntament el projecte,
però encomanin a un d’ells l’execució del mateix i la gestió dels tràmits
necessaris en el marc del present Programa complementari.
3. Sens perjudici de les modalitats d’execució establertes, la presentació de la justificació
de les despeses executades correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. En el cas
d’execució conjunta, presentarà la justificació l’ens destinatari que, més enllà d’actuar
com a ens executor, hagi assumit la gestió dels tràmits pertinents en el marc del present
Programa complementari, de conformitat amb l’establert en aquest règim regulador.
Article 7. Obligacions dels ens destinataris
1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es
comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com també, a
presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les
següents obligacions:
a. Informar a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació sobre
l’adjudicació i la formalització dels contractes d’obres corresponents, amb indicació
dels imports corresponents, mitjançant la presentació del model normalitzat de
justificació.
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b. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que realitzi
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que
els sigui requerida en relació amb l’ajut concedit.
c. Tenir arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals
justificatius del compliment de les determinacions que s’estableixen en aquest règim,
així com dels ingressos amb què es financen les actuacions que són objecte de
suport. Aquests documents es conservaran per un període no inferior als 6 anys.
d. Comunicar a la Diputació de Barcelona la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
concurrent que no s’hagi declarat prèviament.
e. Cedir, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els drets de propietat
intel·lectual sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el
marc de la present convocatòria, que inclou els drets d’explotació en la modalitat de
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per temps indefinit i
sense limitació d’àmbit territorial.
2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada cas,
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut concedit.
Article 8. Obligacions en matèria de protecció de dades
1. Els ens destinataris han de facilitar les dades necessàries per a la justificació de la
despesa en els termes previstos en el present règim, cedint-les a la Diputació de
Barcelona per al seguiment i control de l’ajut concedit. En qualsevol cas, les dades
personals facilitades han d’observar el principi de qualitat i ser les estrictament
necessàries per al compliment de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
2. Els ens destinataris han de tenir els documents originals a disposició de la Diputació de
Barcelona per tal que els pugui consultar si considera necessari ampliar la informació de
la justificació.
3. En l’execució, el seguiment i l’avaluació de les actuacions del Programa, s’han
d’observar els requeriments previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al Reglament general europeu de
protecció de dades 2016/679, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques, respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les
dades, de compliment obligat a partir del 25 de maig de 2018.
Article 9.Centre gestor
1. El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable del present Programa
complementari és la gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic Local.
2. Correspon al centre gestor fer la proposta tècnica de concessió dels ajuts, el seguiment
de l'execució de les actuacions i la tramitació de les justificacions de despesa.
3. El centre gestor pot sol·licitar, en qualsevol moment del període d'execució, la
documentació de l'actuació que és objecte de finançament, per tal de fer una supervisió
del seu desenvolupament.
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Article 10. Despeses subvencionables
1. Es consideren subvencionables, en termes de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, que aprova l’estructura dels pressupostos dels ens locals, les despeses
executades amb càrrec al Capítol 6 del pressupost dels ens executors que suposin un
increment de la capacitat, rendiment o eficiència dels béns sobre els que s’executin les
obres, així com un allargament de la seva vida útil.
2. Aquestes despeses han d’anar referides a les actuacions que es delimiten a l’article 3 del
present règim regulador, i poden correspondre’s amb algun dels conceptes següents:
-

-

-

Execució d’obres (excepte les que tinguin per objecte la reconversió dels PAE,
d’acord amb el previst a l’àmbit “i. Àmbit d’actuació vinculat a la reconversió dels
polígons” de l’art. 3).
Honoraris derivats de la redacció de projectes i de la direcció d’obres, així com
d’aquells que correspongui satisfer per la realització d’estudis previs, inclosos els
previs a la modificació del planejament general o a la redacció d’instruments de
planejament urbanístic derivat (plans especials, plans de millora urbana, entre
d’altres). També s’hi inclouen els honoraris derivats de la redacció de projectes
d’urbanització d’accessos i vials.
No s’inclouen com a despeses elegibles de Capítol 6 els honoraris que derivin de la
redacció de modificacions de planejament, estudis i projectes que tinguin per finalitat
la reconversió total o parcial dels PAE.
Compra i instal·lació d’equipaments i, si s’escau, de les obres necessàries.
Compra i instal·lació de mobiliari.
Adquisició o desenvolupament de programari i aplicacions informàtiques.
Costos de disseny d’imatge de marca.

3. També són subvencionables, en la seva totalitat, les despeses executades amb càrrec al
Capítol 2 del pressupost de despesa dels ens locals, derivades de les contractacions
necessàries per a la realització de modificacions puntuals en el planejament urbanístic
municipal, sempre i quan es tracti d’actuacions de reconversió total, dutes a terme en el
marc de la Línia de suport a projectes específics, o de reconversió parcial, tant en la
línia de suport a projectes específics com en la línia de suport a plans integrals.
4. De forma excepcional, i fins a un 20% del total justificat, es consideren subvencionables:
a. Les despeses executades amb càrrec al Capítol 2 diferents de les previstes a l’apartat
3 del present article, sempre i quan vagin referides a actuacions preparatòries i
necessàries per a dur a terme les inversions descrites a l’article 3, i es corresponguin
amb algun dels conceptes següents:
-

Contractacions necessàries per a la realització de modificacions puntuals en el
planejament urbanístic municipal.
Estudis de mobilitat.
Disseny i programació de pàgines web.
Contractacions que s’hagin dut a terme per a formalitzar i preparar la
documentació requerida en el moment de presentar la sol·licitud en el marc del
present Programa complementari i, especialment, la redacció de projectes i/o
avantprojectes, estudis previs, així com el Pla d’acció requerit en el marc de la
Línia de suport a plans integrals.

b. Despeses de Capítol 1, derivades de les tasques desenvolupades pel personal tècnic
de l’ens destinatari o executor, quan actuï per pròpia administració, que s’encarregui
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de la redacció dels avantprojectes i/o projectes corresponents a les actuacions que
són objecte de suport en el marc del present Programa complementari (arquitectes i
enginyers).
5. No es consideren subvencionables les despeses següents:
a. Les despeses de personal, a excepció de les previstes a l’art. 10.4, apartat b.
b. Les despeses derivades d’actuacions de manteniment i conservació.
c. Despeses de renovació d’elements no amortitzats (excepte en casos on quedi
justificat per raons d’eficiència energètica).
d. Les despeses derivades d’intervencions en equipaments d’interès indirecte (llars
d’infants, gimnàs...).
e. Les despeses relatives als espais d’allotjament empresarial (vivers d’empresa, espais
de coworking, centres i hotels d’empreses).
f. Les despeses relatives a la gestió de residus i la realització d’actuacions de
reciclatge.
g. L’adquisició o adequació de vehicles.
h. Les obres derivades de la reconversió total o parcial dels PAE previstes en l’àmbit i)
de l’art.3.
i. Les despeses d’expropiacions.
6. Les actuacions que són objecte de suport en el marc del present Programa
complementari han d’estar cofinançades, en els termes establerts a l’art. 2, apartats 2 i 3,
i el seu cost ha de quedar suficientment garantit.
Article 11. Compatibilitat dels ajuts
1. Els ajuts que es concedeixin en el marc del present Programa complementari són
compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit per altres administracions i
ens públics o privats, sempre i quan no es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de
l’actuació i no s’estiguin finançant les mateixes despeses. Per contra els ajuts seran
incompatibles amb altres ajuts de la Diputació de Barcelona per la mateixa finalitat.
2. Els projectes que siguin objecte de suport han de comptar amb finançament complert per
a ser executats, tenint en compte l’aportació de la Diputació de Barcelona, sense que en
cap cas l’aportació de la Diputació, juntament amb les altres fonts de finançament de
l'actuació, pugui superar el seu cost.
Article 12. Procediment de concessió
Els ajuts econòmics que la Diputació de Barcelona concedeixi als ens locals destinataris, en
el marc del present Programa complementari, es tramitaran per procediment de
concurrència competitiva, en els termes del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.
Article 13. Quantia màxima
1. El pressupost màxim amb què es dota la present convocatòria del Programa
complementari és de quinze milions d’euros (15.000.000 €) del pressupost de
despeses de la Corporació, i es distribueix de la manera següent:
a. 3.000.000 milions d’euros (tres milions d’euros) amb càrrec al pressupost de l’any
2018.
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b. 9.000.000 milions d’euros (nou milions d’euros) amb càrrec al pressupost de l’any
2019.
c. 3.000.000 milions d’euros (tres milions d’euros) amb càrrec al pressupost de l’any
2020.
2. L’import màxim previst a l’apartat anterior es distribueix entre les diferents línies de
suport establertes en aquest Programa complementari de la manera següent, amb una
previsió estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades, en funció de la
naturalesa de la despesa:
Línia de
suport
Línia
de
suport
a
plans
integrals
Línia
de
suport
a
projectes
específics

Centre
gestor

Expedient
SIGC

Quantia
2018
(euros)

Quantia
2019
(euros)

Quantia
2020
(euros)

Quantia
total
(euros)

Aplicacions
pressupostàries

Servei de
Teixit
2017/0010270 1.500.000
Productiu

3.000.000 3.000.000 7.500.000

G/30103/43300/762
G/30103/43300/462

Servei de
Teixit
2017/0010270 1.500.000
Productiu

6.000.000 -

G/30103/43300/762
G/30103/43300/462

7.500.000

3. La distribució prevista al punt anterior es pot modificar, abans que es resolgui el
procediment per a la concessió d’ajuts, i sense superar el pressupost màxim de
15.000.000,00 euros, amb la voluntat de subvencionar el màxim nombre de projectes al
territori i d’assegurar la viabilitat i integritat de les actuacions que resultin
subvencionades, de les maneres següents:
a. En primer terme, redistribuir la quantia total assignada a una línia de suport entre les
diferents anualitats de la mateixa.
b. En segon terme, redistribuir la quantia total assignada entre les diferents línies de
suport.
c. En tercer terme, redistribuir la quantia total assignada entre els diferents capítols de
despesa.
4. En la resolució de concessió es concretarà a quina anualitat s’haurà d’executar
cadascuna de les actuacions que són objecte de suport.
5. Els imports dels ajuts a concedir en el marc de cada línia de suport es determinaran en
base als criteris de valoració establerts a l’art. 18.
Article 14. Requisits de les sol·licituds
1. En el marc del present Programa complementari cada ens local només pot presentar una
sol·licitud.
2. En cas que varis ens destinataris presentin sol·licituds conjuntament, en els termes
establerts en aquest règim sobre la modalitat d’actuació conjunta, es considerarà que la
mateixa ha estat formalitzada per tots els ens destinataris implicats.
3. Els ens destinataris han de presentar sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions, de la Seu electrònica corporativa, dins el termini
corresponent en funció de la línia de suport que es tracti:
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 El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia de Suport als Plans integrals
s’inicia l’endemà de l’aprovació del present Programa complementari i finalitza el 9
de març del 2018.
 El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia de Suport a projectes
específics s’inicia l’endemà de l’aprovació del present Programa complementari i
finalitza el 12 de gener del 2018.
4. Les persones que ocupen el càrrec d’alcalde o alcaldessa i de secretari o secretària
poden signar i presentar sol·licituds.
5. La sol·licitud vincula l’ens sol·licitant, a tots els efectes, i ha d’incloure la memòria
normalitzada de sol·licitud “P1-009-16”, per a la línia de suport als plans integrals o la
memòria normalitzada de sol·licitud “P1-010-16”, per a la línia de suport als projectes
específics.
6. Les sol·licituds que es presentin en el marc de la Línia de suport als plans integrals
han d’incorporar:
a. El Pla d’acció, d’acord amb el document “Orientacions per a l’elaboració d’un Pla
d’acció de Polígons d’activitat econòmica” (Annex II del present dictamen),
degudament signat pels ens destinataris i per l’entitat de gestió privada dels PAE
(associació d’empreses, comunitat de Propietaris, entitat de conservació o, en el seu
defecte, un grup que representi, com a mínim, el 10% de les empreses instal·lades en
el polígon o polígons que són objecte de l’actuació).
b. Els avantprojectes o els projectes de l’actuació o les actuacions que són objecte de
suport.
c. La relació d’empreses instal·lades a cada PAE.
7. Les sol·licituds que es presentin en el marc de la línia de suport a projectes específics
hauran d’incorporar:
a. Els avantprojectes o els projectes de l’actuació o actuacions que són objecte de
suport.
b. La relació d’empreses instal·lades a cada PAE.
8. La presentació de la documentació esmentada és un requisit indispensable per a
l’admissió de la sol·licitud i la seva tramitació posterior.
9. Amb caràcter general, els ens destinataris poden aportar tots aquells documents que
estimin adients a l’efecte de ser considerats en la fase de valoració de les sol·licituds,
d’acord amb els requisits tècnics definits a la Seu electrònica i els previstos al Registre
electrònic d’aquesta Corporació.
10. L’import sol·licitat ha de delimitar-se en base al cost total previst i ha de permetre aplicar
el percentatge de cofinançament que correspongui. A tal efecte, es tindrà en compte la
possibilitat que el cost màxim dels projectes es sobrepassi en un 10% si l’ens destinatari
finança la totalitat d’aquest marge, d’acord amb el previst en el present règim regulador.
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Article 15. Procediment de sol·licitud electrònic
1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits de sol·licitud electrònicament a través del
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu electrònica corporativa
(Portal de tràmits).
2. Els mitjans per a realitzar els tràmits estan disponibles a la Seu electrònica de la
Diputació de Barcelona.
3. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits. Per a gaudir de la
condició d’usuari cal disposar d’accés i identificar-se mitjançant nom d’usuari i
contrasenya.
4. Tots els usuaris del Portal de tràmits poden crear i editar esborranys dels tràmits que han
de realitzar i consultar l’estat de tramitació de l’expedient.
5. Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit
poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits sempre que
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta
circumstància. A aquests efectes, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació
Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre
centralitzat de signataris admesos.
6. La Diputació de Barcelona pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al
tràmit electrònic.
7. La presentació de sol·licituds comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia
emprada i els efectes que del seu ús se’n derivin.
8. Al Portal de tràmits s’hi pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a
la Diputació de Barcelona.
9. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona, a efectes de determinar o no l’existència
de defectes esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de
defectes esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la
sol·licitud.
Article 16. Registre electrònic
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal de tràmits, es genera
un rebut de registre acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i
l’hora d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre
d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre
electrònic de la Diputació.
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2. Els tràmits registrats estaran disponibles a través del Portal de tràmits.
3. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa la tramesa
al Registre de factures de la Diputació en el moment en què el centre gestor verifica la
documentació.
Article 17. Instrucció de les sol·licituds
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’iniciarà la fase d’instrucció, en la qual
es revisarà el compliment dels requisits formals de les sol·licituds presentades i es
valoraran els projectes.
2. El responsable del procediment d’instrucció és la Gerència de Serveis de Promoció
Econòmica i Ocupació, sota la direcció de la coordinació de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local.
3. El Portal de tràmits actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció
de sol·licituds.
4. El centre gestor responsable, sense necessitat de requeriment previ a l’ens sol·licitant,
pot adoptar els criteris de revisió automàtics amb els efectes que tot seguit es detallen:
a. Quan es dupliquin o multipliquin sol·licituds, la sol·licitud posterior preval sobre
l’anterior, llevat que l’ens indiqui el contrari.
b. Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds admeses, les últimes sol·licituds
prevalen sobre les primeres, llevat que l’ens indiqui el contrari.
c. Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun aspecte,
preval la sol·licitud.
d. En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d’una
sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d’acord amb
les condicions específiques d’aquesta convocatòria, preval la sol·licitud conjunta,
sempre que compleixi amb els requisits establerts en aquest règim regulador.
5. En cas que el centre gestor responsable determini que a la sol·licitud hi ha defectes
esmenables que no puguin corregir-se automàticament, la Diputació de Barcelona
concedirà a l’ens destinatari un termini total de 17 dies naturals perquè esmeni la
sol·licitud, a comptar des de l’endemà de l’avís d’esmena per part de la Diputació, i
actuarà d’acord amb el procediment següent:
a. La Diputació de Barcelona enviarà a l’ens destinatari, adreçant-se a la seva bústia
corporativa, i a la persona que, en la sol·licitud, consti com a contacte tècnic, un
correu electrònic que identifiqui l’expedient afectat i el defecte a esmenar, informant, a
més, sobre la posada a disposició del requeriment d’esmena al Portal de tràmits.
b. L’ens destinatari disposa de 10 dies naturals des del dia següent de la posada a
disposició del requeriment d’esmena al Portal per accedir a l’expedient i de 7 dies
naturals per procedir a l’esmena de la sol·licitud a través del Portal de tràmits.
c. L’esmena de la sol·licitud que ha estat objecte de requeriment és condició
indispensable per a prosseguir la instrucció de la sol·licitud.
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d. En cas que el requeriment no sigui atès per l’ens local, s’entendrà que desisteix de la
sol·licitud.
6. No s’admetrà la presentació, en el marc d’un requeriment d’esmena, de sol·licituds
alienes al requeriment efectuat.
Article 18. Valoració de les sol·licituds
1. Per a la valoració de les sol·licituds presentades en el marc de la Línia de suport a
plans integrals, el centre gestor aplicarà els següents criteris i vetllarà per l’objectivitat
de la instrucció:
Criteris
Equilibri territorial (15 punts)
Escala (13 punts)

Maduresa (13 punts)

-

-

-

-

Abast del problema
Oportunitat (17 punts)

/

-

-

Coherència de la sol·licitud
(21 punts)

-

Subcriteris
Els municipis que no formen part de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona tindran una puntuació addicional de 15 punts.
Es valorarà que els projectes comprenguin una dimensió
territorial adequada. En particular, es valorarà si els polígons
urbanístics tenen una continuïtat actual o tendencial, junt amb
una dimensió suficient per desenvolupar iniciatives conjuntes.
La distribució de la puntuació es farà de la manera següent:
escala òptima, 13 punts; escala adequada, 9 punts; escala
suficient, 4 punts; escala insuficient o inadequada, 0 punts.
Grau de definició i concreció dels treballs previs: si disposen
de projecte bàsic, 1 punt; si es tracta de projecte executiu, 2
punts; d’estudis específics (de mobilitat, entre d’altres), 1 punt.
Per aquest subcriteri es poden obtenir, com a màxim, 3 punts.
Existència d’una entitat de gestió privada com les previstes en
l’article 2, apartat 2.5, formalment constituïda: si existeix, 4
punts; si no existeix, 0 punts.
Comptar amb cofinançament de l’ens destinatari superior al
15% del total: fins al 25%, 1 punt; entre el 26% i el 35%, 2
punts, i superior al 35%, 3 punts.
Comptar amb cofinançament privat: fins el 10% de
finançament, 1 punt, entre l’11% i el 25%, 2 punts; i més del
25%, 3 punts.
Definició i caracterització del problema o oportunitat: fins a 9
punts.
Grau d’obsolescència del polígon, conferint major puntuació
als polígons més obsolets. Per la valoració d’aquest aspecte
es tindrà en compte l’any de finalització de les obres
d’urbanització del polígon: de 0 a 15 anys, 0 punts; de 16 anys
a 30 anys, 2 punts; de 31 a 45 anys, 3 punts; més de 45 anys,
4 punts.
Nivell d’ocupació de naus i parcel·les, conferint major
puntuació als més desocupats: si compten amb menys del
40% d’ocupació, rebran 4 punts; entre un 40% i un 60%
d’ocupació rebran 3 punts; entre el 61% i el 80% d’ocupació, 2
punts, i els de més del 80% d’ocupació, 0 punts.
(Si es tracta d’un projecte amb més d’un PAE, es tindrà en
compte la mitjana ponderada tant pel que fa a l’obsolescència,
com al nivell d’ocupació).
Qualitat del Pla d’acció adjunt a la Memòria inclosa en la
sol·licitud: fins a 9 punts.
Justificació de la intervenció sol·licitada en el polígon i
coherència amb el problema a resoldre: fins a 7 punts.
Qualitat de les actuacions sol·licitades: fins a 5 punts.
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Criteris
Impacte i innovació
(21 punts)

Subcriteris
Nombre d’hectàrees dels polígons objecte de l’actuació: de 51
a 100 ha, 1 punt; de 101 a 200 ha, 2 punts; i més de 200 ha, 3
punts.
Manteniment i generació d’ocupació: Pel que fa a les
empreses (tant actuals com potencials): si hi ha entre 0 i 100
empreses, 0 punts; entre 101 i 300 empreses, 1 punt; entre
301 i 500 empreses, 2 punts; de 501 a 1.000 empreses, 3
punts; més de 1.000 empreses, 4 punts. Pel que fa als
treballadors (actuals): Si hi ha entre 0 i 1.000 treballadors, 0
punts; entre 1.001 i 2.000 treballadors, 2 punts; entre 2.001 i
3.000 treballadors, 3 punts; i més de 3.000 treballadors, 4
punts.
Aplicació de criteris mediambientals i d’eficiència energètica:
fins a 3 punts.
Incorporació d’accions destinades a la millora de la igualtat
d’oportunitats (gènere, capacitats diverses, risc d’exclusió, etc.:
fins a 2 punts.
Complementarietat amb altres projectes del territori: fins a 2
punts.
Implementació de solucions innovadores: fins a 3 punts.

-

-

-

-

2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades en el marc de la Línia de suport a
projectes específics, el centre gestor aplicarà els següents criteris, vetllant en tot cas
per l’objectivitat de la instrucció:
Criteris
Equilibri territorial (15 punts)
Escala (13 punts)

Maduresa (17 punts)

-

-

-

-

Subcriteris
Els municipis que no formen part de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona tindran una puntuació addicional de 15 punts.
Es valorarà que els projectes comprenguin una dimensió
territorial adequada. En particular, es tindrà en compte si els
polígons urbanístics compten amb una continuïtat actual o
tendencial, junt amb una dimensió suficient per desenvolupar
iniciatives de gestió conjunta. La distribució de la puntuació es
farà de la manera següent: escala òptima, 13 punts; escala
adequada, 9 punts; escala suficient, 4 punts; i escala insuficient
o inadequada, 0 punts.
Grau de definició i concreció dels treballs previs: Si disposen
del projecte bàsic, 1 punt; si es tracta del projecte executiu, 2
punts; si són estudis específics (de mobilitat, entre d’altres...), 1
punt. Per aquest subcriteri es pot obtenir un màxim de 3 punts.
Plantejament estratègic que emmarca les actuacions objecte
de suport: si existeix, fins a 3 punts; si no existeix, 0 punts..
Existència d’una entitat de gestió privada com les previstes en
l’article 2, apartat 2.5, formalment constituïda: si existeix, 3
punts; si no existeix, 0 punts.
Comptar amb cofinançament de l’ens destinatari addicional al
mínim exigit en funció del tram poblacional: fins a un 15% més
de l’exigit, 1 punt; fins a un 25% més, 2 punts, i si supera el
25%, 3 punts.
Comptar amb cofinançament privat fins el 10%, 2 punts; entre
l’11% i el 25%, 3 punts; i més del 25%, 5 punts.
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Criteris
Abast del problema
Oportunitat (17 punts)

/

-

-

Coherència de la sol·licitud
(21 punts)
Impacte
punts)

i

innovació

-

(17

-

-

-

-

Subcriteris
Definició i caracterització del problema o oportunitat: fins a 9
punts.
Grau d’obsolescència del polígon, conferint major puntuació als
polígons més obsolets. Per la valoració d’aquest aspecte es
tindrà en compte l’any de finalització de les obres
d’urbanització del polígon : de 0 a 15 anys, 0 punts; de 16 anys
a 30 anys, 2 punts; de 31 a 45 anys, 3 punts; més de 45 anys,
4 punts.
Nivell d’ocupació de naus i parcel·les, conferint major puntuació
als polígons més desocupats: si compten amb menys del 40%
d’ocupació rebran 4 punts; entre 40 i 60%, 3 punts; entre 61% i
80%, 2 punts; i més de 80%, 0 punts.
(Si es tracta d’un projecte amb més d’un PAE es tindrà en
compte la mitjana ponderada tant pel que fa a l’obsolescència
com al nivell d’ocupació.)
Justificació de la intervenció sol·licitada en el polígon i
coherència amb el problema a resoldre: fins a 12 punts.
Qualitat de les actuacions sol·licitades: fins a 9 punts.
Nombre d’hectàrees del polígon/s objecte de l’actuació: de 6 a
50 ha, 1 punt; de 51 a 100 ha, 2 punts; més de 100 ha, 3 punts.
Manteniment i generació d’ocupació.
Pel que fa a les
empreses (actuals i potencials): si hi ha entre 0 i 10 empreses,
0 punts; entre 11 i 50 empreses, 1 punt; de 51 a 100
empreses, 2 punts; de 101 a 200 empreses, 3 punts; i si
compta amb més de 200 empreses, 4 punts.
Pel que fa als treballadors (actuals): si hi ha entre 0 i 100
treballadors, 0 punts; entre 101 i 500 treballadors, 1 punt; de
501 a 1.000 treballadors, 2 punts; i més de 1.000 treballadors,
3 punts.
Aplicació de criteris mediambientals i d’eficiència energètica:
fins a 3 punts.
Incorporació d’accions destinades a la millora de la igualtat
d’oportunitats (gènere, capacitats diverses, risc d’exclusió...):
fins a 1 punt.
Complementarietat amb altres projectes del territori: fins a 1
punt.
Implementació de solucions innovadores: fins a 2 punts.

3. En el moment de valorar els projectes i actuacions de les sol·licituds presentades, el
centre gestor aplicarà íntegrament i exclusivament els criteris que consten en el present
règim regulador i vetllarà per la seva aplicació objectiva.
4. La conversió dels punts obtinguts en imports econòmics s’efectuarà en base al
procediment següent:
a. Les sol·licituds que tinguin una puntuació superior o igual a 75 punts rebran el 100%
de l’import sol·licitat fins a l’esgotament dels recursos. Aquest import no sobrepassarà
el 85% del cost del projecte, a excepció dels municipis de fins a 2.000 habitants, als
quals no se’ls exigeix cofinançament quan presentin sol·licituds en el marc de la línia
de suport a projectes específics.
b. En cas que restin recursos, les sol·licituds amb una puntuació inferior a 75 punts
rebran el 90% de l’import sol·licitat fins a l’esgotament dels recursos. Aquest import no
sobrepassarà el 85% del cost del projecte, a excepció dels municipis de fins a 2.000
habitants, als quals no se’ls exigeix cofinançament quan presentin sol·licituds en el
marc de la línia de suport a projectes específics.
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c. En cas que diverses sol·licituds tinguin la mateixa puntuació, i els recursos restants
no permetin subvencionar-les totes amb l’import mínim establert en el present règim,
s’atendran les sol·licituds segons la població de l’ens destinatari, en ordre creixent,
fins a l’esgotament de recursos i/o fins que no sigui possible subvencionar l’import
mínim establert.
5. L’import dels ajuts a concedir per la Diputació de Barcelona es concretarà d’acord amb
els següents imports mínims i màxims:
a. Línia de suport a plans integrals: L’import de cada ajut oscil·larà entre 573.750
euros i 1.700.000 euros.
b. Línia de suport a projectes específics: L’import dels ajuts oscil·larà entre 63.000
euros i 1.000.000 euros en funció del nombre d’habitants dels ens destinataris,
d’acord amb les xifres oficials referides a l’1 de gener del 2016, aprovades per Reial
Decret 636/2016, de 2 de desembre:
- Municipis de menys de 2.000 habitants: L’import de l’ajut que concedirà la
Diputació de Barcelona oscil·larà entre 90.000 euros i 1.000.000 euros.
- Municipis de 2.000 a 20.000 habitants: L’import de l’ajut que concedirà la Diputació
de Barcelona oscil·larà entre 76.500 euros i 850.000 euros.
- Municipis de 20.001 a 40.000 habitants: L’import de l’ajut que concedirà la
Diputació de Barcelona oscil·larà entre 67.500 euros i 750.000 euros.
- Municipis de més de 40.000 habitants: L’import de l’ajut que concedirà la Diputació
de Barcelona oscil·larà entre 63.000 euros i 700.000 euros.
Article 19. Informe d’instrucció
1. La gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació ha d’elaborar i custodiar
l’informe d’instrucció, el qual conté l’explicació sobre la ponderació objectiva dels criteris
de valoració i dels aspectes rellevants de la fase d’instrucció.
2. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han de classificar en un dels
estats següents:
a. Sol·licituds estimades: les que siguin objecte d’una concessió, en haver-se localitzat
recursos disponibles per atendre-les i haver obtingut una millor valoració en aplicació
dels criteris establerts.
b. Sol·licituds desestimades per menor valoració: les que no siguin objecte d’una
concessió, per haver esgotat els recursos disponibles per atendre-les i obtingut una
pitjor valoració en aplicació dels criteris establerts. A aquests efectes, la sol·licitud es
considera desestimada amb l’aprovació de l’acord o de la resolució administrativa de
desestimació.
c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits o desistiment de l’ens
sol·licitant: les que no siguin objecte de concessió, perquè no compleixin les
condicions administratives i tècniques establertes, o perquè l’ens sol·licitant n’ha
desistit. Aquestes sol·licituds es consideren desestimades amb l’aprovació de l’acord
o de la resolució administrativa de desestimació.
Article 20. Especialitats de la fase d’instrucció
1. Als efectes d'examinar i validar els informes d’instrucció a què es refereix el punt anterior,
s’ha de reunir formalment un òrgan col·legiat.
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2. Aquest òrgan està presidit per la presidència delegada de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local. També són membres titulars la diputada delegada de Promoció
Econòmica i Ocupació, la coordinació de l'Àrea i la Gerència de Serveis de Promoció
Econòmica i Ocupació.
3. L’òrgan col·legiat ha de tenir un secretari, que serà designat pel seu president d’entre els
membres que formin part del mateix. El secretari ha de convocar la reunió, fer arribar els
informes d’instrucció objecte de validació als membres de l’òrgan amb una antelació
mínima de tres dies laborables respecte de la celebració de la reunió, i aixecar acta en
què s’especifiqui els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i
temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el acords
adoptats.
4. El quòrum necessari per a la vàlida constitució de l'òrgan avaluador és el format per la
meitat dels seus membres, entre els quals es requereix la presència del president i el
secretari.
Article 21. Resolució, formalització i notificació dels ajuts
1. Es tramitarà un procediment de concessió dels ajuts per a cada línia de suport i es
resoldrà en un termini no superior a quatre mesos, des de la data en què finalitzi el
corresponent termini de presentació de sol·licituds.
2. La Direcció de Serveis de Cooperació Local tramitarà la resolució de concessió dels
ajuts, d’acord amb la proposta del centre gestor, a l’efecte de ser elevada, per part de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, a la Junta de Govern.
3. La Junta de Govern pot decidir no esgotar la quantia màxima total prevista a la
convocatòria per causa justificada.
4. La publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona dels actes de concessió
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de
concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies des
de l’aprovació.
5. Les resolucions de concessió es comunicaran a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS).
Article 22. Acceptació dels ajuts concedits
Es considerarà que els ens locals destinataris han acceptat tàcitament els ajuts econòmics
concedits si, dins el termini d’un mes des de la publicació de la concessió dels ajuts, no han
manifestat expressament la renúncia.
Article 23. Pagament dels ajuts concedits
1. El pagament dels ajuts als ens locals es realitzarà prèvia justificació de les despeses
executades, de conformitat amb els requisits i procediments definits en aquest règim
regulador.
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2. Els pagaments a efectuar per la Diputació de Barcelona es correspondran amb el
percentatge de cofinançament establert, en funció de la línia de suport i de l’import que
cofinanci l’ens local destinatari.
Article 24. Terminis d’execució i justificació dels ajuts
1. El període d’execució de les actuacions que són objecte de suport en el si de la Línia de
suport als plans integrals, es correspondrà amb despeses realitzades pels ens locals
destinataris en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i els 24 mesos següents,
és a dir, el dia 31 de desembre de 2019.
Excepcionalment, s’admetran justificacions de despesa realitzades des de l’1 de gener
de 2017 sempre i quan siguin de naturalesa corrent, executades amb càrrec als Capítols
1 i 2 dels pressupostos de despesa dels ens locals destinataris, en els termes
especificats a l’article 10.3 pel que fa a aquesta tipologia de despesa.
2. La justificació de les despeses corresponents a les actuacions de la Línia de suport als
plans integrals es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions parcials cada
sis mesos, de conformitat amb els terminis següents:
-

Primera justificació parcial: entre l’1 i el 31 d’octubre del 2018.
Segona justificació parcial: entre l’1 i el 30 d’abril del 2019.
Tercera justificació parcial: entre l’1 i el 31 d’octubre del 2019.
Justificació final: entre l’1 i el 31 de març del 2020.

3. El període d’execució de les actuacions de la Línia de suport a projectes específics es
correspondrà amb les despeses realitzades pels ens locals destinataris en el període
comprès entre l’1 de gener del 2018 i els 18 mesos següents, finalitzant el 30 de juny
del 2019.
Excepcionalment, s’admetran justificacions de despeses realitzades des del’1 del gener
del 2017 sempre i quan siguin de naturalesa corrent, executades amb càrrec als Capítols
1 i 2 dels pressupostos de despesa dels ens locals destinataris, en els termes
especificats a l’article 10.3 pel que fa a aquesta tipologia de despesa.
4. La justificació de les despeses corresponents a la Línia de suport a projectes
específics es durà a terme cada sis mesos de conformitat amb els terminis següents:
-

Primera justificació parcial: entre l’1 de setembre i l’1 d’octubre del de 2018.
Segona justificació parcial: entre l’1 de març i l’1 d’abril del d’abril 2019.
Justificació final: entre l’1 i el 30 de setembre del 2019.

5. En finalitzar un exercici pressupostari, els saldos sobrants que resultin de la manca de
justificació de les actuacions que s’havien d’executar dins la mateixa anualitat, d’acord
amb la resolució de concessió, es podran fer efectius només durant l’exercici
immediatament següent, prèvia justificació de les despeses corresponents.
Article 25. Procediment de justificació electrònic
1. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest
efecte, hauran d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la modalitat
d’execució.
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2. Els mitjans per formalitzar el tràmit de justificació es troben disponibles a la Seu
Electrònica de la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp.
3. Per a gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se amb el
nom d’usuari i la contrasenya.
4. El Portal de tràmits permet crear i editar esborranys de justificació, i també consultar
l’estat de tramitació dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari.
5. Per a crear un esborrany de justificació, cal accedir a l’expedient corresponent.
6. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen, a més de
les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació.
7. Altres usuaris del Portal de tràmits poden tenir funcions de signatura i de presentació de
la documentació sempre i quan es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de
les seves funcions i que actuï per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia
acreditació d’aquesta circumstància.
8. S’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica de cada entitat, prèvia
validació i admissió a la plataforma de validació electrònica PSIS facilitada per l’Agència
Catalana de Certificació, de conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la
Diputació https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.
9. Els ens destinataris han de tenir a disposició de la Diputació de Barcelona els documents
originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa.
Article 26. Condicions de justificació
1. Les justificacions de despesa seran parcials i es presentaran en el marc dels terminis
establerts a l’efecte, fins a cobrir la totalitat de l’import atorgat a cada ens destinatari.
2. El model de justificació de despeses, en consonància amb les condicions de justificació
que es detallen en el proper article, tindrà el contingut següent:
- Identificació de la modalitat d’execució de l’actuació.
- Volum de despesa associada a les actuacions o als projectes que es van assenyalar
en la sol·licitud.
- Relació de despeses justificades, que es correspondran amb obligacions
reconegudes pels òrgans competents.
- Estructura de finançament i cost total de l’actuació.
- Declaració expressa que les despeses justificades no han estat utilitzades per a la
justificació de les actuacions executades en el marc d’altres convocatòries.
- Motivació de les desviacions pressupostàries que es produeixin respecte el cost
informat en la sol·licitud.
- Motivació i especificació de la destinació conferida a la diferència entre el cost
d’execució de l’actuació i el que es va fer constar en la sol·licitud, en els termes
establerts als apartats subsegüents d’aquest article.
- Descripció de l’estat d’execució de les actuacions que han estat objecte de suport en
el període de justificació. Amb la darrera justificació, es demanarà una descripció de
les actuacions realitzades, com s’ha executat el projecte, els resultats obtinguts i els
indicadors d’impacte.
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3. Quan es presenti l’última justificació de despeses s’acompanyarà la documentació que
s’assenyala a continuació:
a. El certificat final d’obra, que acreditarà la finalització de l’actuació o projecte que ha
estat objecte de suport. Es considerarà que les actuacions han finalitzat amb
l’acreditació del lliurament i la recepció de les obres, treballs o béns produïts, el que
es farà constar degudament en el corresponent certificat.
b. Fotografies de les obres finalitzades. La Diputació de Barcelona podrà fer ús
d’aquestes fotografies en el marc de les seves funcions públiques publicant-les en
qualsevol suport.
L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos percebuts.
4. Les despeses que es justifiquin s’han de correspondre amb obligacions reconegudes
pels òrgans competents. A aquests efectes, el cost total haurà de ser d’un import mínim
equivalent al quocient que resulti d’aplicar a l’import de l’ajut atorgat el coeficient 0,85;
0,75 o 0,70, segons correspongui. En les justificacions de despesa presentades pels
municipis de menys de 2.000 habitants, en el marc de la Línia de suport a projectes
específics, no se’ls aplicarà cap coeficient en la mesura que no se’ls exigeix aportar un
cofinançament mínim.
5. Les factures relatives a les despeses generades pels ens destinataris hauran d'estar
datades d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució previst a
l'apartat primer.
6. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a favor de
l’ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de conformitat d’una
justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre gestor de la Diputació, si
s’escau, ho comunicarà a l’ens a través del PMT per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
7. Quan el cost de l’actuació experimenti una desviació a la baixa respecte del cost informat
en la sol·licitud, l’ens destinatari haurà de fer-ho constar en el model normalitzat de
justificació i motivar les circumstàncies que han comportat aquesta desviació adjuntant,
si s’escau, la documentació que consideri pertinent.
8. En vista de la justificació presentada, el centre gestor emetrà un informe tècnic on podrà
proposar la revocació total o parcial de l’ajut concedit. Si l’ens executor/destinatari
justifica adequadament que la desviació respon a raons d’interès econòmic o social del
municipi, o bé a la necessitat de donar resposta a contingències pressupostàries
derivades de fets imprevisibles i/o que hagin requerit la intervenció urgent de
l’ajuntament, el centre gestor podrà proposar la revocació parcial de l’ajut.
9. Quan, a resultes del procés d’adjudicació d’un contracte, es produeixi una baixa respecte
del cost d’execució previst, i informat en la sol·licitud, la diferència es podrà destinar a
finançar altres actuacions que estiguin vinculades al projecte i siguin elegibles en els
termes del present Programa complementari.
10. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de
realització, o bé quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a
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l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la
proporció que correspongui a la reducció operada.
11. En cas que l’ens destinatari hagi encarregat l’execució de les actuacions en favor d’ens
instrumentals o mitjans propis caldrà acreditar, en el moment de justificar les despeses,
la concurrència dels requisits exigits per la normativa.
12. En cas que els ens destinataris hagin encarregat l’execució dels ajuts en favor d’altres
ens públics destinataris del Pla Xarxa de Governs Locals, caldrà fer constar aquesta
circumstància en el formulari de justificació.
13. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar o delegar l’execució d’actuacions en els
termes previstos al present règim regulador, la justificació de les despeses correspondrà,
en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
14. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar, amb
caràcter general, com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació de
despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens executor o,
de cada ens destinatari, en funció de la modalitat d’execució conjunta que es tracti.
c. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens destinatari que actuï com a ens “gestor”.
Article 27. Registre electrònic
Quan es presenti una justificació a través del Portal de tràmits, es generarà un rebut de
registre acreditatiu que contindrà una referència a la data i l’hora d’entrada al registre
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així com la resta de
dades previstes en la normativa reguladora del registre electrònic de la Diputació.
Article 28. Consulta i seguiment
1. Mitjançant el Portal de tràmits es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions
presentades a la Diputació.
2. Els estats de tramitació d’una justificació són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o no
de defectes esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes
esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables.
Article 29. Identificació d’actuacions
1. Tota actuació finançada per la Diputació de Barcelona 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. Quan l’actuació consisteixi en l’execució d’obres, 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 que cofinança.
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.
Article 30. Revocació dels imports abonats per la Diputació
1. Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits en els supòsits següents:
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el present
règim regulador.
b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports corresponents
a les quantitats atorgades per la Diputació, una vegada esgotat el termini per la
justificació de despeses.
2. Es podrà revocar total o parcialment l’ajut concedit, previ informe del centre gestor, quan
es constati que el cost de l’actuació ha experimentat una desviació a la baixa respecte
del cost informat en la sol·licitud.
3. El centre gestor deixarà constància, en tots els casos, de la concurrència d’aquestes
circumstàncies, així com de la procedència de revocar, en tot o en part, l’ajut concedit en
un informe emès a l’efecte.
Article 31. Ampliació de terminis
1. Els ens destinataris poden sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i/o de
justificació de les actuacions mitjançant la presentació d’una sol·licitud, degudament
motivada, adreçada a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
2. La petició d’ampliació es podrà presentar amb posterioritat a la resolució de concessió i,
com a màxim, fins el dia 30 de setembre de 2019, en el cas d’ajuts atorgats en el marc
de la Línia de suport als plans integrals, i fins el dia 1 d’abril del 2019, en el cas de la
Línia de suport a projectes específics.
3. L’ampliació de terminis tindrà caràcter excepcional i es podrà correspondre amb els
terminis següents:
a. Per a la Línia de suport als plans integrals, fins al 30 de setembre del 2020, pel que
fa a l’execució, i fins al 2 de novembre del 2020, pel que fa a la justificació.
b. Per a la Línia de suport a projectes específics, fins al 31 de març del 2020, pel que
fa a l’execució, i fins l’1 de juny del 2020, pel que fa a la justificació.
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4. És requisit imprescindible que el centre gestor informi favorablement la sol·licitud
d’ampliació dels terminis d’execució i justificació amb caràcter previ a la seva resolució.
5. El termini per a resoldre les peticions d’ampliació de terminis no ha de superar els tres
mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud al registre de la Corporació.
Transcorregut el termini màxim anterior, la sol·licitud s’ha de considerar desestimada.
6. La Diputació de Barcelona pot aprovar d’ofici ampliacions de termini, abans que
transcorrin els terminis d’execució i/o justificació inicials, previ informe favorable del
centre gestor que apreciï la necessitat d’aquesta ampliació.
Article 32. Audiència i tancament de la convocatòria
1. Transcorregut el termini de justificació, per decret de la presidència de la Diputació, s’ha
d’aprovar la liquidació provisional i d’habilitar un termini d’audiència de 15 dies, a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi pertinent.
2. Transcorregut el termini d’audiència, es durà a terme la liquidació definitiva i la revocació
dels ajuts no justificats.
3. Respecte la liquidació definitiva, la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de
l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en tractar-se d’actes dictats en un procediment de
concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies des
de l’aprovació de l’acte corresponent.
Article 33. Avaluació d’impacte i rendiment de comptes
1. Mitjançant el present Programa complementari, es posa a disposició dels municipis que
tinguin polígons d’activitat econòmica un suport de 15.000.000 d’euros. Aquest import
global s’adreçarà a finançar els projectes, que duguin a terme els ens locals destinataris i
serà complementat amb l’aportació dels propis ens i, si s’escau, d’altres entitats privades
o públiques.
2. Per avaluar l’assoliment d’aquests valors, en aquesta convocatòria s’estableixen els
indicadors de resultat següents:
a. Nombre de projectes aprovats per cada línia de suport (mínim de 5 projectes per als
plans integrals i de16 per als projectes específics).
b. Nombre de serveis i infraestructures renovades o creades segons el tipus d’actuació
d’inversió (mínim de 44).
c. Nombre de polígons d’activitat econòmica participants per cada grup de tipologia
d’actuacions d’inversió. Per als plans integrals, un mínim de 14 PAE, i per als
projectes específics, un mínim de 18.
d. Nombre d’empreses i treballadors beneficiats per les actuacions (superior a 2.000
empreses i 40.000 treballadors).
e. Percentatge de projectes que incorporen actuacions d’eficiència energètica (superior
al 40%).
f. Percentatge de projectes que incorporen actuacions d’igualtat d’oportunitats per raó
de gènere, capacitats diverses, risc d’exclusió (superior al 15%).
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3. L’obtenció i explotació de les dades de referència, necessàries per avaluar l’assoliment
dels objectius del present Programa complementari correspon a la Gerència de Serveis
de Promoció Econòmica i Ocupació.
4. Els resultats de l’anàlisi es traslladaran oportunament, mitjançant informe emès per la
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació a la Direcció de Serveis de
Cooperació Local. En paral·lel, el centre gestor desenvoluparà totes aquelles altres
actuacions que siguin pertinents als efectes de retre comptes dels resultats obtinguts,
tant interna com externament.
Article 34. Règim jurídic
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present
Programa complementari el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” i les disposicions que el desenvolupen.
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia d’ajuts es
troba constituït per:
a. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
c. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
d. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
e. Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local.
f. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
g. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
h. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es
modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
i. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, i/o de la normativa en matèria de contractació
pública que s’aprovi en raó de la transposició a l’ordenament jurídic intern de les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, relativa a l’adjudicació de
contractes de concessió; 2014/24/UE, sobre contractació pública i per la qual es
deroga la Directiva 2004/18/CE; i 2014/25/UE, relativa a la contractació per entitats
que operen en sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i per la
que es deroga la Directiva 2004/17/CE; totes de data 26 de febrer del 2014 i
publicades en el Diari Oficial de la Unió Europea el 28 de març del 2014.
j. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
k. Reglament general (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 de abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació de les dades, d’obligat compliment a partir del 25 de
maig del 2018.
l. Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
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m. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.”

Tercer.- OBRIR el termini de presentació de sol·licituds, en els termes següents:
a. El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia de Suport als Plans
integrals, s’inicia l’endemà l’aprovació del present Programa complementari i
finalitza el 9 de març del 2018.
b. El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia de Suport a projectes
específics s’inicia l’endemà de l’aprovació del present Programa complementari
i finalitza el 12 de gener del 2018.
Quart.- AUTORITZAR una despesa màxima de QUINZE MILIONS D’EUROS
(15.000.000 €) del Pressupost de despeses corporatiu per al finançament dels ajuts
concedits en el marc del “Programa complementari de modernització de polígons”,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i les anualitats que s’assenyalen a
continuació, i ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’art.174.3
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de
caràcter plurianual:
Anualitat 2018:
2.400.000 euros, amb càrrec a l’aplicació G/30103/43300/76262
600.000 euros, amb càrrec a l’aplicació G/30103/43300/46262
Anualitat 2019:
7.200.000 euros, amb càrrec a l’aplicació G/30103/43300/76262
1.800.000 euros, amb càrrec a l’aplicació G/30103/43300/46262
Anualitat 2020:
2.400.000 euros, amb càrrec a l’aplicació G/30103/43300/76262
600.000 euros, amb càrrec a l’aplicació G/30103/43300/46262
Cinquè.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa anterior.
Sisè.- CONDICIONAR l'aplicació de recursos aprovada en l'acord quart a l'aprovació
definitiva dels pressupostos dels exercicis 2018 i 2019 de la Diputació de Barcelona i a
l'existència de crèdit hàbil i suficient.
Setè.- APROVAR els formularis normalitzats de memòria de sol·licitud “P91-009-16” i
P1-010-16”, en el marc del “Programa complementari de modernització de polígons”
que consten a l’Annex I d’aquest Dictamen.
Vuitè.- APROVAR el document “Orientacions per a l’elaboració d’un Pla d’acció de
Polígons d’activitat econòmica” que consta a l’Annex II d’aquest Dictamen.
Novè.- APROVAR la incorporació dels tràmits de sol·licitud, en el si del Portal de
tràmits dels ens locals i altres administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs
Locals de la Seu Electrònica Corporativa, i aprovar les fitxes corresponents als
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esmentats tràmits, que incorporen els formularis normalitzats, que figuren a l’Annex III
d’aquest dictamen.
Desè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al
“Programa complementari local de millora de la competitivitat dels polígons”,
incorporats a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Onzè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació dels presents acords.”
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23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar
la quantia total de la convocatòria del Catàleg de serveis de l’any 2017, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i incrementar els ajuts
econòmics gestionats pel Servei de Salut Pública.- 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 següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de desembre de
2016, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2017, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos (AJG 673/16). L’anunci d’aquest acord es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de gener de 2017.
2. En sessió de 27 d’abril de 2017, la Junta de Govern d’aquesta Diputació va aprovar
el dictamen de resolució dels ajuts econòmics, en el marc de la convocatòria del
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
(AJG 153/17). Entre els recursos resolts, s’incloïa el de “Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors”, gestionat pel Servei de Salut Pública, adscrit a la Gerència de
Serveis de Salut Pública i Consum.
3. Amb posterioritat a la resolució de la convocatòria, s’ha incrementat el crèdit
disponible del pressupost de la Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum en
447.650,00 euros, mitjançant la modificació de crèdit número 10/2017, aprovada
inicialment pel Ple d’aquesta Diputació en sessió de 5 d’octubre de 2017.
4. El 27 de setembre de 2017, el gerent de Serveis de Salut Pública i Consum de la
Diputació ha emès informe en el que proposa destinar l’esmentat increment a dotar
als municipis de la totalitat de l’import sol·licitat per a l’adquisició d’aparells
desfibril·ladors automàtics o semiautomàtics (DEA), en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2017, donada la insuficiència de la dotació pressupostària inicial.
L’informe, el qual s’incorpora a l’expedient, es reprodueix a continuació en allò
relatiu a la distribució del nou crèdit:
“Antecedents:
El recurs “Municipis cardioprotegits. Desfibril·ladors” es va començar a oferir als ens locals
l’any 2015 amb la finalitat d’incrementar les possibilitats de supervivència de les persones
que pateixen una aturada cardíaca; per això, es subvenciona l’adquisició d’aparells
desfibril·ladors automàtics o semiautomàtics (DEA) i la millora de les polítiques de
cardioprotecció.
Els dos primers anys d’atorgar aquest recurs, la dotació pressupostària de què es va dotar
el mateix va ser suficient per atendre les demandes dels ens locals que complien el requisits
necessaris per poder gaudir d’aquest suport.
L’any 2017 la dotació pressupostària ha estat de 200.000 €, el que s’ha mostrat totalment
insuficient per cobrir la demanda dels 174 municipis sol·licitants, que complien els requisits.
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Demanda que arribava a un total de 694.936,08 €, dels quals 647.633,11 € correspon a la
adquisició d’aparells.
Tal i com es va explicar en l’informe d’instrucció de les sol·licituds d’ajuts econòmics en el
marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 emès pel gerent de Serveis de Salut Pública i
Consum el 10 de març de 2017, per repartir els 200.000 € dels que estava dotat inicialment
el recurs, es va seguir el criteri recollit en el règim regulador del Catàleg, que, en el seu
article 19 punt 8, garanteix una aportació mínima de 1.000 €, o inferior si aquest és l’import
sol·licitat, a totes les sol·licituds estimades. Això, va suposar repartir 174.000 €, repartint-se
els 26.000 € restants segons els punts de cada sol·licitud i que es van obtenir de l’aplicació
del criteris de valoració del recurs:
● Nombre d'habitants de l'ens, de manera que, com menys població, millor valoració (màx.
60 punts)
● Nombre de desfibril·ladors subvencionats en anys anteriors (màx. 40 punts)
El que va suposar aportacions econòmiques per cobrir despeses de capítol 6 que anaven
des dels 1.000 € a un màxim de 1.172,5 € pels 174 municipis sol·licitants, amb un cost total
de 199.984,70 €.
A fi i efecte de cobrir aquest decalatge, entre el sol·licitat pels ens locals i el finalment
atorgat en funció de la quantitat econòmica de que s’havia dotat el recurs, s’ha tramitat una
modificació de crèdit, nº 6916, inclosa en la modificació 10/2017 que està previst que
s’aprovi inicialment en el Ple de 5 d’octubre de 2017 per valor de 447.650 € que
suplementarà l’aplicació pressupostària G/60401/31100/76280 i que ha de permetre als
municipis poder cobrir la despesa de la compra dels DEA que van sol·licitar.
L’interès del Servei de Salut Pública és dotar als municipis de la totalitat del sol·licitat per a
la compra de DEA’s, donat les raons d’interès públic i social que concorren en dotar a tots
els ens locals de la demarcació d’aquests aparells, que poden incrementar la possibilitat de
supervivència de les persones que pateixin una aturada cardíaca, alhora que minimitzar al
màxim totes les gestions que hagin de dur a terme els municipis per aconseguir aquesta
ampliació.
Proposta de distribució del nou crèdit:
La quantitat que es proposaria atorgar a cada municipi és la diferència entre l’atorgat en la
distribució inicial dels 200.000 € i el sol·licitat per a la compra de DEA’s (despeses
justificables per capítol 6).
Amb aquest increment tots els ajuntaments reben el 100 per cent de l’import que van
sol·licitar, de manera que es garanteix la igualtat entre tots els ens que van concórrer a la
convocatòria i no es vulneren interessos de tercers.
Es proposa que els terminis d’execució i de justificació de l’actuació (compra de
desfibril·ladors) per part dels ens locals siguin els de la primera concessió: 31 de desembre
de 2017 i 31 de març de 2018 respectivament. Ara bé, si la comunicació de l’ampliació del
suport al recurs s’endarrereix de manera significativa, es proposaria, arribat el moment, una
ampliació d’ofici d’aquests terminis d’execució i justificació a tots els municipis. [...]”

5. Vist que la distribució de la nova quantia ha seguit el mateix sistema de puntuació i
de distribució de la concessió inicial i vist que d’aquesta manera es garanteix
l’adquisició d’aparells desfibril·ladors, es considera que cal procedir a la tramitació
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de la proposta, tot ampliant els imports inicialment concedits. Als ajuntaments
d’Aguilar de Segarra, Castellví de Rosanes, Font-rubí i Mediona no se’ls incrementa
l’ajut inicial perquè aquest ja coincideix amb l’import sol·licitat.
6. Tot i que no s’ha aprovat definitivament la modificació de crèdit esmentada en el fet
3 de la part expositiva del present dictamen, es considera que cal aprovar la
distribució de la nova quantia amb la màxima celeritat, atès que el termini
d’execució dels ajuts finalitza el 31 de desembre de 2017, i que els ens destinataris
no tenen coneixement de l’import definitiu dels ajuts que els corresponen.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa 1/2016 aprovat per Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril
de 2016), complementada i modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5
de setembre, rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de
19 de setembre de 2017).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’increment de crèdit de la convocatòria d’ajuts econòmics del
Catàleg de serveis de l’any 2017, amb el detall següent:

Orgànic

Centre
gestor

60401

Servei
de Salut
Pública

Aplicació
pressupostària

G/60401/31100/46280
G/60401/31100/46380
G/60401/31100/46580
G/60401/31100/76280
QUANTIA TOTAL (EUR)

Núm.
Expedient
SIGC

2016/0011009

Quantia
inicial ajuts
econòmics
(EUR)
6.090.350,00
29.000,00
20.000,00
200.000,00
6.339.350,00

Increment
(EUR)

447.650,00
447.650,00

Quantia
definitiva
ajuts
econòmics
(EUR)
6.090.350,00
29.000,00
20.000,00
647.650,00
6.787,000

Segon.- ESTABLIR que, en virtut de l’increment aprovat en l’acord anterior, la quantia
total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis de
l’any 2017 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” és de trentaquatre milions cinc-cents seixanta-un mil set-cents noranta-un euros (34.561.561.791
euros).
Tercer.- APROVAR l’increment dels ajuts concedits en el marc el Catàleg de serveis
de l’any 2017 gestionats pel Servei de Salut Pública:
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament
d'Aiguafreda

P0801400C

Ajuntament
d'Arenys de Mar

P0800600I

Ajuntament
P0800700G
d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Avià

P0801100I

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès

P0801300E

Ajuntament de
Badalona

P0801500J

Ajuntament de
Bagà

P0801600H

Ajuntament de
Balsareny

P0801800D

Ajuntament de
Begues

P0802000J

Recurs
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits .
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Desfibril·lador pels vigilants
1740005305 17/Y/236845
locals

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

1.150,10

249,90

1.400,00

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740000857 17/Y/237086

1.157,00

4.266,22

5.423,22

COMPRA DE
DESFIBRIL·LADORS

1740003666 17/Y/236899

1.127,70

6.127,30

7.255,00

Instal·lació desfibril·lador
als equipaments escolars

1740004415 17/Y/236862

1.158,70

841,30

2.000,00

Municipi cardioprotegit

1740006141 17/Y/236768

1.150,10

3.349,90

4.500,00

Municipis cardioprotegits

1740005202 17/Y/236406

1.103,50

1.896,50

3.000,00

BAGÀ
CARDIOPROTEGIDA

1740002497 17/Y/237009

1.158,70

6.341,30

7.500,00

COMPRA
DESFIBRIL·LADORS

1740011895 17/Y/236267

1.158,70

4.841,30

6.000,00

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740006666 17/Y/236750

1.144,90

3.355,10

4.500,00
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Bellprat

P0802100H

Ajuntament de
Berga

P0802200F

Ajuntament de
Borredà

P0802400B

Ajuntament de
Cabrera de Mar

P0802900A

Ajuntament de
Calaf

P0803100G

Ajuntament de
Calders
Ajuntament de
Calonge de
Segarra
Ajuntament de
Cànoves i
Samalús
Ajuntament de
Capellades

P0803400A

P0803600F

P0804100F

P0804300B

Recurs
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Desfibril·lador vehicle
municipal

1740008373 17/Y/236603

1.163,90

336,10

1.500,00

ADQUISICIÓ DE
DESFIBRIL·LADORS

1740009079 17/Y/236266

1.157,00

3.343,00

4.500,00

BORREDÀ
CARDIOPROTEGIT

1740002561 17/Y/237008

1.163,90

3.436,10

4.600,00

Desfibril·ladors
Equipaments Municipals

1740002961 17/Y/236953

1.158,70

4.264,52

5.423,22

Desfibril·lador

1740011402 17/Y/236271

1.158,70

263,05

1.421,75

Adquisició d'un
desfibril·lador pel vehicle
del servei de Guàrdies
Municipals

1740004469 17/Y/236861

1.163,90

747,10

1.911,00

Desfibril·ladors

1740007425 17/Y/236605

1.155,30

3.044,70

4.200,00

Desfibril·lador pel casal de
la gent gran

1740000222 17/Y/237093

1.167,40

832,60

2.000,00

Capellades cardioprotegit

1740011139 17/Y/236270

1.144,90

3.483,35

4.628,25
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Capolat

P0804400J

Ajuntament de
Cardona

P0804600E

Ajuntament de
Carme

P0804700C

Ajuntament de
Casserres

P0804800A

Ajuntament de
P0805600D
Castell de l'Areny
Ajuntament de
P0805100E
Castellar de n'Hug
Ajuntament de
Castellar del Riu

P0804900I

Ajuntament de
Castellbisbal

P0805300A

Ajuntament de
Castellcir

P0805400I

Recurs
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

CAPOLAT PROTEGIT

1740009944 17/Y/236269

1.172,50

327,50

1.500,00

ADQUISICIÓ D'UN DEA
PEL VEHICLE DE LA
POLICIA MUNICIPAL

1740011025 17/Y/236264

1.158,70

541,30

1.700,00

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740012162 17/Y/236263

1.163,90

935,45

2.099,35

DESFIBRIL·LADORS
MÒBILS PER A
DIFERENTS ACTIVITATS
ESPORTIVES I
CULTURALS.

1740007166 17/Y/236758

1.158,70

2.471,30

3.630,00

CASTELL DE L'ARENY
CARDIOPROTEGIT

1740009717 17/Y/236262

1.172,50

3.427,50

4.600,00

Instal·lació desfibril·ladors

1740001319 17/Y/237091

1.163,90

4.936,10

6.100,00

Instal·lació desfibril·lador al
1740007458 17/Y/236604
nucli de Llinars

1.163,90

1.236,10

2.400,00

CASTELLBISBAL,
MUNICIPI
CARDIOPROTEGIT

1740005573 17/Y/236840

1.148,40

4.251,60

5.400,00

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740007592 17/Y/236599

1.163,90

3.436,10

4.600,00
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Castellet i la
Gornal

P0805700B

Ajuntament de
Castellgalí

P0806000F

Ajuntament de
Castellnou de
Bages

P0806100D

Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

Ajuntament de
Castellví de la
Marca

P0806400H

Ajuntament de
Centelles

P0806600C

Ajuntament de
Cercs

P0826800E

Ajuntament de
Cervelló

P0806700A

Ajuntament de
Collbató

P0806800I

Recurs
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740010661 17/Y/236265

1.167,40

2.832,60

4.000,00

Adquisició desfibril·ladors

1740007952 17/Y/236597

1.158,70

2.834,00

3.992,70

ESPAIS
CARDIOPROTEGITS

1740002178 17/Y/237033

1.158,70

5.141,30

6.300,00

Adquisició de tres
desfibril·ladors mòbils

1740002076 17/Y/237043

1.150,10

4.621,60

5.771,70

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors.

1740000993 17/Y/237089

1.158,70

722,85

1.881,55

Desfibril·ladors Centelles

1740001399 17/Y/237090

1.144,90

2.465,10

3.610,00

CERCS
CARDIOPROTEGIT

1740004578 17/Y/236837

1.158,70

6.341,30

7.500,00

Desfibril·ladora Cervelló
2017

1740010305 17/Y/236256

1.153,60

243,95

1.397,55

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740005947 17/Y/236767

1.158,70

263,05

1.421,75
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Collsuspina

P0806900G

Ajuntament de
Copons

P0807000E

Ajuntament de
Cornellà de
Llobregat

P0807200A

Ajuntament de
Cubelles

P0807300I

Ajuntament de
P0813300A
Figaró-Montmany
Ajuntament de
Fígols
Ajuntament de
Fogars de la
Selva
Ajuntament de
Fogars de
Montclús
Ajuntament de
Fonollosa

P0807900F

P0808100B

P0808000D

P0808300H

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

1740002623 17/Y/236996

1.163,90

1.336,10

2.500,00

1740010692 17/Y/236258

1.163,90

836,10

2.000,00

Cornellà "Ciutat
Cardioprotegida"

1740008780 17/Y/236540

1.077,70

4.322,30

5.400,00

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740011563 17/Y/236259

1.157,00

2.443,00

3.600,00

FIGARÓ-MONTMANY
municipi cardioprotegit

1740000055 17/Y/237094

1.158,70

2.831,88

3.990,58

ADQUISICIÓ D'UNS
DESFIBRIL·LADOR A
FÍGOLS

1740005506 17/Y/236839

1.172,50

827,50

2.000,00

DESFIBRIL·LADOR

1740007428 17/Y/236601

1.158,70

777,30

1.936,00

Adquisició d'un
desfibril·lador

1740007246 17/Y/236600

1.172,50

5.327,50

6.500,00

DESFIBRIL·LADORS

1740005082 17/Y/236842

1.150,10

6.849,90

8.000,00

Recurs

Actuació

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Adquisició de dos
desfibril·ladors i formació a
la població.
Desfibril·lador per equipar
el nucli de Sant Pere de
Copons
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Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Gavà

P0808800G

Ajuntament de
Gelida

P0809000C

Ajuntament de
Gironella

P0809100A

Ajuntament de
Gisclareny

P0809200I

Ajuntament de
Granollers

P0809500B

Ajuntament de
Gualba

P0809600J

Ajuntament de
Guardiola de
Berguedà

P0809800F

Ajuntament de
Gurb

P0809900D

Ajuntament de
Jorba

P0810200F

Recurs
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Adquisició desfibril·ladors
per a la Policia Municipal

1740006194 17/Y/236763

1.115,60

3.114,40

4.230,00

Subministra d'equip mòbil
de desfibril·ladors

1740001948 17/Y/237031

1.162,20

761,70

1.923,90

DESFIBRIL·LADOR PER
LA PATRULLA DE
VIGILANTS LOCALS

1740004947 17/Y/236841

1.150,10

199,90

1.350,00

Adquisició d'un
desfibril·lador a Gisclareny

1740003857 17/Y/236904

1.172,50

827,50

2.000,00

Adquisició i manteniment
de desfibril·ladors

1740004723 17/Y/236843

1.105,30

4.744,70

5.850,00

1.158,70

341,30

1.500,00

1.163,90

6.336,10

7.500,00

1.158,70

1.836,91

2.995,61

1.155,30

2.571,50

3.726,80

DESFIBRIL·LADOR MÒBIL
PEL COTXE DEL
1740007529 17/Y/236404
GUÀRDIA MUNICIPAL
GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ
1740001181 17/Y/237088
CARDIOPROTEGIDA
2 desfibril·ladors i 2 cabines
1740003085 17/Y/236952
de protecció
Desfibril·ladors mòbils
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1740003749 17/Y/236900

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de la
Llacuna

P0810300D

Ajuntament de la
P0814100D
Nou de Berguedà
Ajuntament de la
P5831301F
Palma de Cervelló
Ajuntament de la
Pobla de
Claramunt

P0816400F

Ajuntament de la
Pobla de Lillet

P0816500C

Ajuntament de la
Roca del Vallès

P0818000B

Ajuntament de
l'Ametlla del
Vallès

P0800500A

Ajuntament de les
P0811500H
Masies de Roda
Ajuntament de
l'Esquirol

P0825400E

Recurs
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

DESFIBRIL·LADOR EQUIP
1740004643 17/Y/236835
EMERGÈNCIA

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

1.163,90

257,85

1.421,75

DESFIBRIL·LADOR

1740003768 17/Y/236901

1.172,50

1.645,59

2.818,09

DESFIBRIL·LADOR

1740001380 17/Y/237087

1.158,70

2.841,30

4.000,00

Adquisició 3 aparells
desfibril·ladors fixes

1740000870 17/Y/237085

1.167,40

3.142,10

4.309,50

LA POBLA DE LILLET
CARDIOPROTEGIDA

1740001010 17/Y/237084

1.158,70

5.141,30

6.300,00

Desfibril·ladors Can Tàpies
1740010887 17/Y/236255
i Pavelló Vell

1.148,40

3.851,60

5.000,00

1740005530 17/Y/236844

1.119,10

3.380,90

4.500,00

Col·locació de tres
desfibril·ladors a les Masies
1740002583 17/Y/237003
de Roda amb curs de
formació

1.155,30

5.544,70

6.700,00

1.167,40

732,60

1.900,00

Adquisició de tres
desfibril·ladors

Desfibril·lador mòbil per
l'Esquirol
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1740011579 17/Y/236257

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Lliçà d'Amunt

P0810600G

Ajuntament de
Lliçà de Vall

P0810700E

Ajuntament de
Manlleu

P0811100G

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

Ajuntament de
Marganell

P0824200J

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

Ajuntament de
Martorelles

P0811400A

Ajuntament de
Masquefa

P0811800B

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

1740003658 17/Y/236898

1.148,40

3.051,60

4.200,00

1740003505 17/Y/236923

1.144,90

1.125,06

2.269,96

1740011517 17/Y/236260

1.134,60

6.506,55

7.641,15

1740005392 17/Y/236832

1.108,70

2.191,30

3.300,00

DESFIBRIL·LADOR ZONA
1740002969 17/Y/236951
ESPORTIVA

1.163,90

1.306,10

2.470,00

1.151,80

2.392,88

3.544,68

1.158,70

146,89

1.305,59

Recurs

Actuació

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Compra de desfibril·ladors
portàtils per a la Policia
Local
Instal·lació de DEA al
Centre Cívic de Can
Magarola
MUNICIPIS
CARDIOPROTEGITS.
DESFIBRIL·LADORS
Manresa, ciutat
cardioprotegida

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Adquisició de 3
desfibril·ladors per a cotxes 1740005054 17/Y/236830
patrulla de la policia local
Subministrament d'un DEA
pel vehicle dels Vigilants
1740005717 17/Y/236766
Locals
Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740011622 17/Y/236261

1.136,30

4.263,70

5.400,00

Desfibril·ladors en cotxes
patrulla

1740007238 17/Y/236602

1.069,00

4.285,25

5.354,25
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Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Moià

P0813700B

Ajuntament de
Monistrol de
Calders

P0812700C

Ajuntament de
Montmajor

P0813100E

Ajuntament de
Montmaneu

P0813200C

Ajuntament de
Montseny

P0813600D

Ajuntament de
Mura

P0813800J

Ajuntament de
Navarcles

P0813900H

Ajuntament de
Navàs

P0814000F

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

1740002829 17/Y/236969

1.144,90

536,00

1.680,90

Adquisició 2 desfibril·ladors 1740004986 17/Y/236828

1.155,30

2.844,70

4.000,00

Adquisició de
desfibril·ladors pels locals
socials de Sorba i Gargallà

1740010554 17/Y/236252

1.163,90

3.836,10

5.000,00

Adquisició i manteniment
de desfibril·ladors

1740002200 17/Y/237034

1.163,90

1.836,10

3.000,00

Adquisició d'un
desfibril·lador

1740005366 17/Y/236829

1.163,90

5.315,10

6.479,00

Desfibril·lador mòbil per a
cotxe municipal

1740006601 17/Y/236736

1.172,50

327,50

1.500,00

Desfibril·lador per a La
Creueta Centre Cultural

1740002463 17/Y/236995

1.153,60

346,40

1.500,00

Desfibril·lador PER
ACTIVITATS
ESPORTIVES

1740001699 17/Y/237071

1.153,60

246,40

1.400,00

Compra de desfibril·ladors

1740011022 17/Y/236245

1.162,20

4.237,80

5.400,00

Recurs

Actuació

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

ADQUISICIÓ
DESFIBRIL·LADOR
COTXE PATRULLA
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Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Perafita

P0815900F

Ajuntament de
Piera

P0816000D

Ajuntament de
Pineda de Mar

P0816200J

Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

Ajuntament de
P0817000C
Prats de Lluçanès
Ajuntament de
Premià de Mar

P0817100A

Ajuntament de
Puigdàlber

P0817300G

Ajuntament de
Puig-reig

P0817400E

Ajuntament de
Pujalt

P0817500B

Recurs
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

1.163,90

530,10

1.694,00

1.139,80

860,20

2.000,00

Adquisició 3 desfibril·ladors
1740011273 17/Y/236254
(DEA)

1.151,80

3.048,20

4.200,00

ADQUISICIÓ
DESFIBRIL·LADORS PER
A DIVERSOS
EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

1740010442 17/Y/236246

1.162,20

5.437,80

6.600,00

DESFIBRIL·LADOR MÒBIL 1740007828 17/Y/236596

1.158,70

263,05

1.421,75

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Municipis
cardioprotegits.Desfibril.lad 1740007489 17/Y/236589
ors
Adquisició de
desfibril·ladors destinats a 1740011859 17/Y/236253
la Policia Local

Municipi cardioprotegit

1740005685 17/Y/236833

1.143,20

5.770,15

6.913,35

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·lador

1740012544 17/Y/236244

1.163,90

1.036,10

2.200,00

Puig-reig cardioprotegit

1740004610 17/Y/236834

1.158,70

364,80

1.523,50

Adquisició d'un
desfibril·lador per instal·lar
al nucli de l'Astor

1740010216 17/Y/236243

1.163,90

1.036,10

2.200,00
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Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Rajadell

P0817700H

Ajuntament de
Rellinars

P0817800F

Ajuntament de
Rubió

P0818400D

Ajuntament de
Rupit i Pruit

P0818500A

Ajuntament de
Sabadell

P0818600I

Ajuntament de
Sagàs

P0818700G

Ajuntament de
Saldes

P0818900C

Ajuntament de
Sallent

P0819000A

Ajuntament de
Sant Adrià de
Besòs

P0819300E

Recurs
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Adquisició de
desfibril·ladors mòbils

1740007449 17/Y/236590

1.163,90

2.636,10

3.800,00

ADQUISICIÓ
DESFIBRIL·LADOR

1740002965 17/Y/236945

1.163,90

1.836,10

3.000,00

Adquisició equip DEA
SAMARITAN PAD 350P
per al municipi de Rubió

1740007519 17/Y/236595

1.163,90

257,85

1.421,75

Desfibril·lador mòbil per
Rupit i Pruit

1740011145 17/Y/236250

1.163,90

736,10

1.900,00

1.103,50

2.796,50

3.900,00

1.172,50

3.001,50

4.174,00

Municipis cardioprotegits.
Dotació unitats mòbils
1740010056 17/Y/236248
policia municipal, formació i
sensibilització
ADQUISICIÓ
DESFIBRIL·LADOR A
1740011681 17/Y/236251
SAGÀS
SALDES
CARDIOPROTEGIDA

1740002031 17/Y/237026

1.155,30

3.444,70

4.600,00

Municipi cardioprotegit

1740003818 17/Y/236897

1.153,60

1.346,40

2.500,00

Compra desfibril·ladors per
1740004361 17/Y/236863
cardioprotegir el municipi

1.146,70

2.801,83

3.948,53
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Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Sant Andreu de la P0819500J
Barca
Ajuntament de
Sant Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de
Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Boi de
Lluçanès
Ajuntament de
Sant Celoni
Ajuntament de
Sant Climent de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès
Ajuntament de
Sant Feliu de
Codines

P0819600H

P0819700F

P0819900B

P0820000H

P0820100F

P0820300B

P0820400J

P0820900I

Núm.
Registre
PMT

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Recurs

Actuació

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Adquisició de
desfibril·ladors (DEA) per
als cotxes patrulla de la
Policia Local

1740006996 17/Y/236715

1.126,00

5.874,00

7.000,00

Adquisició de
desfibril·ladors

1740007666 17/Y/236587

1.139,80

6.360,20

7.500,00

Municipis cardioprotegits Desfibril·ladors

1740011339 17/Y/236240

1.162,20

8.837,80

10.000,00

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740008230 17/Y/236594

1.103,50

896,50

2.000,00

DESFIBRIL·LADOR MÒBIL 1740003391 17/Y/236919

1.163,90

258,10

1.422,00

1740009822 17/Y/236242

1.122,50

7.499,50

8.622,00

COMPRA
DESFIBRIL·LADOR
1740006726 17/Y/236714
VEHICLE POLICIA LOCAL

1.158,70

841,30

2.000,00

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Adquisició de
desfibril·ladors

Codi XGL

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Sant Cugat Pensa amb el
Cor

1740010287 17/Y/236239

1.069,00

4.593,80

5.662,80

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740002813 17/Y/236972

1.127,70

502,82

1.630,52

188

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de
Sant Fruitós de
Bages

NIF Ens

P0821000G

P0820800A

P0821200C

Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada

P0822500E

Ajuntament de
Sant Julià de
Vilatorta

P0821800J

Ajuntament de
P0821900H
Sant Just Desvern
Ajuntament de
Sant Llorenç
d'Hortons
Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de
Sant Martí
d'Albars

P0822000F

P0822100D

P0822300J

Núm.
Registre
PMT

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Recurs

Actuació

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Adquisició de
desfibril·ladors automàtics
o semiautomàtics (DEA)

1740009091 17/Y/236241

1.132,90

1.367,10

2.500,00

MUNICIPIS
CARDIOPROTEGITS

1740009050 17/Y/236592

1.127,70

5.253,84

6.381,54

1.144,90

167,95

1.312,85

1.139,80

3.735,20

4.875,00

1.158,70

290,66

1.449,36

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Codi XGL

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Compra d'un desfibril·lador
mòbil pel vehicle de la
1740004292 17/Y/236860
policia local
Adquisició de 3 DEA mòbils
per a la piscina municipal,
1740005755 17/Y/236723
protecció civil i Sant Martí
de Torruella
Adquisició d'un DEA per a
un vehicle de la Brigada
1740012493 17/Y/236236
municipal
Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740004315 17/Y/236765

1.139,80

3.216,20

4.356,00

Compra d'un desfibril·lador

1740010233 17/Y/236234

1.158,70

266,30

1.425,00

Desfibril·lador per Piscina
Municipal

1740003247 17/Y/236924

1.158,70

1.189,30

2.348,00

Desfibril·lador

1740001332 17/Y/237080

1.155,30

2.044,70

3.200,00
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Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Martí de
Tous
Ajuntament de
Sant Martí
Sesgueioles
Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de
Sant Pere de
Torelló
Ajuntament de
Sant Pere de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Pol de Mar
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona
Ajuntament de
Sant Quirze de
Besora
Ajuntament de
Sant Quirze
Safaja

NIF Ens

P0822600C

P0822800I

P0823200A

P0823300I

P0823400G

P0823500D

P0823600B

P0823700J

P0823900F

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Recurs

Actuació

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Adquisició de 3
desfibril·ladors per
equipaments municipals

1740004444 17/Y/236858

1.150,10

8.233,46

9.383,56

Desfibril·lador mòbil per
cotxe brigada municipal

1740001036 17/Y/237083

1.163,90

836,10

2.000,00

Desfibril·lador per a la
unitat mòbil de la brigada
municipal i formació DEA

1740009665 17/Y/236585

1.150,10

513,90

1.664,00

Sant Pere de Torelló, poble
1740008971 17/Y/236591
cardioprotegit

1.158,70

1.841,30

3.000,00

Subministrament DEA
mòbil per vehicle Guardia
Municipal

1740002268 17/Y/237025

1.158,70

1.041,30

2.200,00

Adquisició de
desfibril·ladors

1740003882 17/Y/236895

1.144,90

4.583,24

5.728,14

Sant Quintí cardioprotegit

1740010371 17/Y/236235

1.158,70

3.106,55

4.265,25

Desfibril·lador

1740001376 17/Y/237082

1.158,70

1.578,30

2.737,00

INSTAL·LACIÓ
DESFIBRIL·LADOR AL
CONSULTORI LOCAL

1740010194 17/Y/236238

1.163,90

2.715,36

3.879,26
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Sant Salvador de P0809700H
Guardiola
Ajuntament de
Sant Vicenç de
P0826400D
Montalt
Ajuntament de
Santa Cecília de P0824300H
Voltregà
Ajuntament de
Santa Coloma de P0824500C
Gramenet
Ajuntament de
Santa Eulàlia de P0824800G
Ronçana
Ajuntament de
Santa Margarida P0825000C
de Montbui
Ajuntament de
Santa Maria de P0825900D
Palautordera
Ajuntament de
Santa Susanna

P0826100J

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

Recurs
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

DESFIBRIL·LADORS

1740011864 17/Y/236237

1.158,70

841,30

2.000,00

SANT VICENÇ DE
MONTALT MUNICIPI
CARDIOPROTEGIT

1740001831 17/Y/237067

1.162,20

2.237,80

3.400,00

DESFIBRIL·LADORS

1740008913 17/Y/236593

1.172,50

1.798,50

2.971,00

Santa Coloma
cardioprotegida

1740008479 17/Y/236233

1.112,20

6.387,80

7.500,00

Compra del servei integral
de cardioprotecció

1740008794 17/Y/236581

1.162,20

4.237,80

5.400,00

2 Aparells Desfibril·ladors

1740007562 17/Y/236582

1.153,60

4.446,40

5.600,00

TREBALLEM PER UN
PALAU
CARDIOPROTEGIT

1740009716 17/Y/236232

1.144,90

765,06

1.909,96

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740002878 17/Y/236964

1.158,70

4.697,60

5.856,30

ADQUISICIÓ
DESFIBRIL·LADORS

1740009512 17/Y/236579

1.162,20

3.104,05

4.266,25
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Sentmenat

P0826700G

Ajuntament de
Seva

P0826900C

Ajuntament de
Sora

P0827200G

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

Ajuntament de
Tavertet

P0828000J

Ajuntament de
Tordera

P0828400B

Ajuntament de
Torelló

P0828500I

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

P0828900A

Recurs
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Adquisició de 3
desfibril·ladors

1740000133 17/Y/237092

1.144,90

1.855,10

3.000,00

Desfibril·lador per la zona
d'urbanitzacions

1740007182 17/Y/236727

1.150,10

849,90

2.000,00

Municipis cardioprotegits,
desfibril·ladors

1740006498 17/Y/236724

1.163,90

1.573,10

2.737,00

ADQUISICIÓ DE TRES
DESFIBRIL·LADORS

1740002592 17/Y/236998

1.167,40

4.059,80

5.227,20

MUNICIPIS
CARDIOPROTEGITS.
DESFIBRIL·LADORS.
EQUIPS MÒBILS PER A
COTXES PATRULLA

1740010073 17/Y/236231

1.163,90

1.036,10

2.200,00

Desfibril·lador mòbil per a
Tavertet

1740005476 17/Y/236831

1.172,50

727,50

1.900,00

Municipis cardioprotegits

1740006714 17/Y/236712

1.157,00

2.122,00

3.279,00

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740001703 17/Y/237072

1.139,80

860,20

2.000,00

Municipi cardioprotegit

1740004937 17/Y/236836

1.144,90

2.155,10

3.300,00

192

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G

Ajuntament de
Vallcebre

P0829300C

Ajuntament de
Vallgorguina

P0829500H

Ajuntament de
Vilada

P0830000F

Ajuntament de
P0830300J
Vilanova del Camí
Ajuntament de
Vilassar de Dalt

P0821300A

Ajuntament de
Vilassar de Mar

P0821700B

Ajuntament de
Vilobí del
Penedès

P0830500E

Ajuntament de
Viver i Serrateix

P0830900G

Recurs
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Municipis cardioprotegits

1740004098 17/Y/236891

1.162,20

2.994,15

4.156,35

VALLCEBRE
CARDIOPROTEGIDA

1740004277 17/Y/236859

1.163,90

3.436,10

4.600,00

ADQUISICIÓ
DESFIBRIL·LADOR SEMI
AUTOMÀTIC PEL
VEHICLE DELS
VIGILANTS MUNICIPALS

1740006271 17/Y/236717

1.167,40

597,02

1.764,42

VILADA
CARDIOPROTEGIDA

1740002661 17/Y/237000

1.163,90

3.436,10

4.600,00

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740001315 17/Y/237079

1.139,80

4.359,65

5.499,45

COMPRA DE
DESFIBRIL·LADORS

1740006403 17/Y/236701

1.144,90

4.855,10

6.000,00

Vilassar de Mar, municipi
cardioprotegit 2017

1740006856 17/Y/236702

1.134,60

4.865,40

6.000,00

Adquisició desfibril·lador
mòbil

1740001798 17/Y/237066

1.158,70

841,30

2.000,00

INSTAL·LACIÓ DE
DESFIBRIL·LADORS ALS
LOCALS MUNICIPALS

1740000636 17/Y/237081

1.172,50

6.327,50

7.500,00
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

Ajuntament del
Brull

P0802600G

Ajuntament del
Masnou

P0811700D

Ajuntament del
Pla del Penedès

P0816300H

Ajuntament del
Pont de Vilomara i P0818100J
Rocafort
Ajuntament dels
Prats de Rei

P0816900E

Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat

P0807600B

Ajuntament
d'Igualada

P0810100H

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

1740002639 17/Y/237004

1.150,10

3.349,90

4.500,00

DESFIBRIL·LADOR PER A
1740006026 17/Y/236769
COLL FÒRMIC

1.163,90

1.193,18

2.357,08

Recurs

Actuació

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

ADQUISICIÓ DE
DESFIBRIL·LADORS
MÒBILS

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

El Masnou, municipi
cardioprotegit

1740004154 17/Y/236906

1.126,00

574,00

1.700,00

DESFIBRIL·LADORS

1740008651 17/Y/236584

1.167,40

832,60

2.000,00

Adquisició d'un
desfibril·lador

1740008989 17/Y/236588

1.158,70

641,30

1.800,00

DEA

1740009685 17/Y/236586

1.163,90

1.675,94

2.839,84

Municipis cardioprotegits.
Desfibril·ladors

1740005216 17/Y/236838

1.098,40

6.161,60

7.260,00

Igualada, ciutat
cardioprotegida

1740006563 17/Y/236743

1.112,20

3.207,80

4.320,00

Compra de desfibril·ladors

1740006499 17/Y/236735

1.158,70

4.613,00

5.771,70
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Import
concessió
27/04/17
(EUR)

Import
segona
concessió
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

1740008018 17/Y/236598

1.143,20

2.456,80

3.600,00

Adquisició d'un
desfibril·lador per a la unitat
1740006637 17/Y/236739
mòbil de la Brigada
Municipal

1.158,70

353,80

1.512,50

Ens destinatari

NIF Ens

Recurs

Actuació

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Municipis cardioprotegits

Ajuntament
d'Olost

P0814800I

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Ajuntament
d'Olvan

P0814300J

Ajuntament d'Orís P0814900G
Ajuntament
d'Oristà

P0815000E

Ajuntament d'Orpí P0815100C
Ajuntament
d'Òrrius

P0815200A

Ajuntament
d'Ullastrell

P0829000I

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Olvan Municipi
Cardioprotegit

1740011746 17/Y/236249

1.155,30

1.844,70

3.000,00

Municipi cardioprotegit

1740003229 17/Y/236943

1.172,50

5.827,50

7.000,00

Desfibril·ladors per la
brigada municipal

1740001870 17/Y/237038

1.172,50

4.827,50

6.000,00

ADQUISICIÓ
DESFIBRIL·LADOR

1740010158 17/Y/236247

1.172,50

926,85

2.099,35

DESFIBRIL·LADOR
ÒRRIUS

1740006207 17/Y/236764

1.163,90

2.236,10

3.400,00

EQUIP MÒBIL DESFIBRIL·LADOR

1740011772 17/Y/236230

1.158,70

943,05

2.101,75
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Quart.- DECLARAR que el termini d’execució dels ajuts és de l’1 de gener de 2017
fins al 31 de desembre de 2017, mentre que el termini de justificació finalitza el 31 de
març de 2018, sense perjudici de les ampliacions de terminis que es puguin aprovar.
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de quatre-cents quaranta-set mil
sis-cents quaranta-vuit euros amb quaranta-un cèntims (447.648,41 euros), a càrrec
de l’aplicació pressupostària G/60401/31100/76280, condicionada a l’aprovació
definitiva de la modificació de crèdit número 10/2017.
Sisè.- PUBLICAR l’anunci d’aprovació del present dictamen en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Setè.- COMUNICAR el present dictamen a la Base de dades nacional de subvencions
(BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Vuitè.- DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 24.2 del règim del
Catàleg de serveis de l’any 2017, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants
d’un procediment de concurrència competitiva.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació dels terminis d’execució i justificació de diverses actuacions
aprovades en el marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 8 de juny de 2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com
el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la
metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
2. Les Meses de concertació són un dels instruments que preveuen i orienten el
sistema de cooperació i l’accés als àmbits que integren el Pla. La seva funció és
contrastar les necessitats prèviament expressades i prioritzades pels ens
destinataris amb els recursos i criteris de la Diputació.
3. Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local núm. 8912/13, de 15
d’octubre de 2013, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions
derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”. En aquesta resolució s’hi regulen els terminis màxims d’execució i de
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justificació de les actuacions que s’aprovin a la seva empara, fixats en el 31 de
desembre de 2017 i el 31 de març de 2018, respectivament.
4. En el marc de les esmentades Meses, es van aprovar els ajuts que s’indiquen en
els punts següents, tots ells amb termini màxim d’execució fins al 31 de desembre
de 2017 i de justificació fins al 31 de març de 2018.
5. Amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, mitjançant acord de Junta de Govern
de la Diputació núm. 732/16, de 22 de desembre de 2016, es va aprovar el conveni
14/X/113845 “Urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera, al Sector de
Can Borrull. Carretera BV-1462 entre el PK 6+750 i el PK 7+580”, d’1.889.271,40
euros.
6. Amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, mitjançant acord de Junta de Govern
de la Diputació núm. 709/13, de 19 de desembre de 2013, es va aprovar el conveni
13/X/100388 “Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès”, de
163.951,50 euros.
7. Amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, mitjançant acord de Junta de Govern
de la Diputació núm. 644/16, de 24 de novembre de 2016, es va aprovar el conveni
16/X/229300 “Sender de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès”, de
200.000,00 euros.
8. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha presentat el 15 de setembre de 2017
sol·licitud d’ampliació del termini d’execució de l’esmentada actuació. El retard és
motivat en el fet que l’aprovació del projecte definitiu de l’actuació depenia de
l’emissió d’un informe preceptiu i vinculant per part de l’ACA, que es va
recepcionar més tard del previst. Posteriorment, la gestió d’al·legacions
presentades han dilatat encara més el calendari, impossibilitant el compliment dels
terminis inicialment previstos.
9. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha presentat el 21 d’abril de 2017 sol·licitud
d’ampliació del termini d’execució de les dues actuacions esmentades, per tal de
poder fer front a eventuals complicacions que endarrereixin el desenvolupament de
les obres.
10. Els centres gestors responsables han informat favorablement l’ampliació dels
terminis de les actuacions, tenint en compte el calendari d’execució d’aquestes. Els
informes s’incorporen a l’expedient.
11. L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica
d’acord amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix
que no serà aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin iniciat
abans de la seva entrada en vigor, permet a les Administracions concedir una
ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels terminis
inicials, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de

197

Àrea de Presidència
Secretaria General

tercers, sempre que tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació
es produeixin abans del venciment del termini de què es tracti.
12. En aquest sentit, es considera que una ampliació del termini d’aquestes actuacions
en cap cas perjudica drets de tercers sinó que permet que es pugui completar amb
normalitat l’execució d’actuacions endarrerides per les circumstàncies exposades,
garantint així l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i la satisfacció
de l’interès públic a assolir amb el desenvolupament d’aquestes actuacions, i, per
tot això, cal admetre i procedir sense més demora a la tramitació de les
ampliacions dels terminis sol·licitades.
13. D’acord amb els convenis que regeixen les actuacions, les modificacions
requeriran la prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop
aprovades, formaran part integrant del mateix.
14. La base 30.18 de les bases d’execució del pressupost 2017 de la Diputació
preveu que, en el supòsit d’expedients administratius que per la seva naturalesa
afectin transversalment a àmbits de gestió de més d’un centre gestor, es
determinarà un únic centre gestor per tal que actuï com a responsable de
l’expedient, aquesta direcció de Serveis de Cooperació Local assumeix de manera
centralitzada la tramitació de la present proposta.
Fonaments de dret
L’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret de Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i
modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017,
rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de
setembre de 2017), atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar el
convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000,00 euros.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’ampliació dels termini d’execució i de justificació fins al 31
d’octubre de 2018 de les actuacions que s’indiquen a continuació, aprovades en el
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d’acord amb els informes emesos pels
centres gestors responsables, els quals s’incorporen a l’expedient:
Ens destinatari
NIF ens destinatari
Actuació
Codi XGL
Número d’expedient
Import concedit (EUR)
Centre gestor

Ajuntament de Sant Cugat de Vallès
P0820400J
Projecte d’urbanització i endegament de la riera de
Vallvidrera, al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462
entre el PK 6+750 i el PK 7+580
14/X/113845
2014/10139
1.889.271,40
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
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Codi XGL
Número d’expedient
Import concedit (EUR)
Centre gestor

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
P5800013D
Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt
Penedès
13/X/100388
2013/9268
163.951,50
Oficina Tècnica de Turisme

Ens destinatari
NIF ens destinatari
Actuació
Codi XGL
Número d’expedient
Import concedit (EUR)
Centre gestor

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
P5800013D
Sender de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès
16/X/229300
2013/9270
200.000,00
Oficina Tècnica de Turisme

Ens destinatari
NIF ens destinatari
Actuació

Segon.- APROVAR, en virtut de l’acord primer del present dictamen, la modificació del
conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat de Vallès aprovat
per Junta de Govern de la Diputació núm. 732/16, de 22 de desembre de 2016,
d’acord amb el text de l’addenda que es transcriu a continuació:
“Addenda al conveni “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera, al Sector
de Can Borrull. Carretera BV-1462 entre el PK 6+750 i el PK 7+580”
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, <nom i càrrec>, actuant en nom i representació d’aquesta, facultada en aplicació
de l’apartat <apartat> de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret de Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), modificada per decret de
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret núm. 8656/17, de
14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017), i assistida per la secretària
general, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel decret de
Presidència núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3 d'agost de 2016).
I, de l’altra, <nom i càrrec>, actuant en nom i representació d’aquest, i assistit/ida pel
secretari/ària de l’ens, Sr./Sra. <nom>, degudament autoritzats.
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments,
MANIFESTEN QUE
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8
de juny de 2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol
general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació
de les actuacions i dels recursos del Pla.
2. Les Meses de concertació són un dels instruments que preveuen i orienten el sistema de
cooperació i l’accés als àmbits que integren el Pla. La seva funció és contrastar les
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necessitats prèviament expressades i prioritzades pels ens destinataris amb els recursos
i criteris de la Diputació.
3. Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local núm. 8912/13, de 15 d’octubre
de 2013, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. En aquesta resolució s’hi
regulen, entre d’altres qüestions, els terminis màxims d’execució i de justificació de les
actuacions que s’aprovin a la seva empara, fixats en el 31 de desembre de 2017 i el 31
de març de 2018, respectivament.
4. Amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, mitjançant acord de Junta de Govern de la
Diputació núm. 732/16, de 22 de desembre de 2016, es va aprovar el conveni
14/X/113845 “Urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera, al Sector de Can
Borrull. Carretera BV-1462 entre el PK 6+750 i el PK 7+580”, d’1.889.271,40 euros, el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
5. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha presentat el 15 de setembre de 2017 sol·licitud
d’ampliació del termini d’execució de l’esmentada actuació. El retard existent està
motivat en el fet que l’aprovació del projecte definitiu de l’actuació estava vinculat a
l’emissió d’un informe preceptiu i vinculant per part de l’ACA, que es va recepcionar més
tard del previst. Posteriorment, l’anàlisi i tractament d’al·legacions presentades han
acabat dilatant el calendari i impossibilitant el compliment dels terminis inicialment
previstos.
6. El centre gestor responsable ha informat favorablement l’ampliació dels terminis de
l’actuació, tenint en compte el calendari d’execució d’aquesta.
7. L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica d’acord
amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que no serà
aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin iniciat abans de la seva
entrada en vigor, permet a les Administracions concedir una ampliació dels terminis
establerts, que no excedeixi de la meitat dels terminis inicials, si les circumstàncies ho
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers, sempre que tant la petició dels
interessats com la decisió sobre l’ampliació es produeixin abans del venciment del
termini de què es tracti.
8. En aquest sentit, es considera que una ampliació dels terminis d’aquesta actuació en cap
cas perjudica drets de tercers sinó que permet que es pugui completar amb normalitat
l’execució d’una actuació endarrerida per les circumstàncies exposades, garantint així
l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i la satisfacció de l’interès públic
a assolir amb el desenvolupament d’aquestes actuacions, i, per tot això, cal admetre i
procedir sense més demora a la tramitació de l’ampliació dels terminis sol·licitada.
9. D’acord amb el conveni que regeix l’actuació, les modificacions requeriran la prèvia
aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a
annex al conveni, formant part integrant del mateix.
10. En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni, amb
subjecció als següents
ACORDS
Primer. Modificar l’acord cinquè del conveni, segons el següent tenor literal:
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“Cinquè. Execució i justificació de despeses
1.

Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui desenvolupar
un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de gestió.

2.

Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 d’octubre de
2018, termini d’execució de l’actuació.

3.

La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de l’àmbit i
modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica de la
Diputació.

4.

El termini per presentar justificacions serà, com a màxim, el 31 d’octubre de 2018.

5.

Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins l’anualitat,
l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries, amb caràcter
previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.

6.

Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última justificació), si
el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de realització o si les
despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada, l’ajut econòmic de la
Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.

7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.”
En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al conveni,
en el lloc i la data que s’assenyalen.“

Tercer.- APROVAR, en virtut de l’acord primer del present dictamen, la modificació del
conveni entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès aprovat
per Junta de Govern de la Diputació núm. 709/13, de 19 de desembre de 2013,
d’acord amb el text de l’addenda que es transcriu a continuació:
“Addenda al conveni “Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès”
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, <nom i càrrec>, actuant en nom i representació d’aquesta, facultada en aplicació
de l’apartat <apartat> de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret de Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), modificada per decret de
Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret núm. 8656/17, de
14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017), i assistida per la secretària
general, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel decret de
Presidència núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3 d'agost de 2016).
I, de l’altra, <nom i càrrec>, actuant en nom i representació d’aquest, i assistit/ida pel
secretari/ària de l’ens, Sr./Sra. <nom>, degudament autoritzats.
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments,
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MANIFESTEN QUE
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8
de juny de 2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol
general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació
de les actuacions i dels recursos del Pla.
2. Les Meses de concertació són un dels instruments que preveuen i orienten el sistema de
cooperació i l’accés als àmbits que integren el Pla. La seva funció és contrastar les
necessitats prèviament expressades i prioritzades pels ens destinataris amb els recursos
i criteris de la Diputació.
3. Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local núm. 8912/13, de 15 d’octubre
de 2013, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. En aquesta resolució s’hi
regulen, entre d’altres qüestions, els terminis màxims d’execució i de justificació de les
actuacions que s’aprovin a la seva empara, fixats en el 31 de desembre de 2017 i el 31
de març de 2018, respectivament.
4. Amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, mitjançant acord de Junta de Govern de la
Diputació núm. 709/13, de 19 de desembre de 2013, es va aprovar el conveni
13/X/100388 “Actualització de la senyalització enoturística de l’Alt Penedès”, de
163.951,50 euros, el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
5. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha presentat el 21 d’abril de 2017 sol·licitud
d’ampliació del termini d’execució l’actuació esmentada, per tal de poder fer front a
eventuals complicacions que endarrereixin el desenvolupament de les obres.
6. El centre gestor responsable ha informat favorablement l’ampliació dels terminis de
l’actuació, tenint en compte el calendari d’execució d’aquesta.
7. L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica d’acord
amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que no serà
aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin iniciat abans de la seva
entrada en vigor, permet a les Administracions concedir una ampliació dels terminis
establerts, que no excedeixi de la meitat dels terminis inicials, si les circumstàncies ho
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers, sempre que tant la petició dels
interessats com la decisió sobre l’ampliació es produeixin abans del venciment del
termini de què es tracti.
8. En aquest sentit, es considera que una ampliació dels terminis d’aquesta actuació en cap
cas perjudica drets de tercers sinó que permet que es pugui completar amb normalitat
l’execució d’una actuació endarrerida per les circumstàncies exposades, garantint així
l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i la satisfacció de l’interès públic
a assolir amb el desenvolupament d’aquestes actuacions, i, per tot això, cal admetre i
procedir sense més demora a la tramitació de l’ampliació dels terminis sol·licitada.
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9. D’acord amb el conveni que regeix l’actuació, les modificacions requeriran la prèvia
aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a
annex al conveni, formant part integrant del mateix.
10. En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni, amb
subjecció als següents
ACORDS
Primer. Modificar l’acord quart del conveni, segons el següent tenor literal:
“Quart. Execució i justificació de despeses
1.

Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui desenvolupar
un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de gestió.

2.

Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 d’octubre de
2018, termini d’execució de l’actuació.

3.

La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de l’àmbit i
modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica de la
Diputació.

4.

El termini per presentar justificacions serà, com a màxim, el 31 d’octubre de 2018.

5.

Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins l’anualitat,
l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries, amb caràcter
previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.

6.

Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última justificació), si
el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de realització o si les
despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada, l’ajut econòmic de la
Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.

7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.”
En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al conveni,
en el lloc i la data que s’assenyalen.“

Quart.- APROVAR, en virtut de l’acord primer del present dictamen, la modificació del
conveni entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès aprovat
per Junta de Govern de la Diputació núm. 644/16, de 24 de novembre de 2016,
d’acord amb el text de l’addenda que es transcriu a continuació:
“Addenda al conveni “Sender de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès”
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, <nom i càrrec>, actuant en nom i representació d’aquesta, facultada en aplicació
de l’apartat <apartat> de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret de Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), modificada per decret de
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Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret núm. 8656/17, de
14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017), i assistida per la secretària
general, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel decret de
Presidència núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3 d'agost de 2016).
I, de l’altra, <nom i càrrec>, actuant en nom i representació d’aquest, i assistit/ida pel
secretari/ària de l’ens, Sr./Sra. <nom>, degudament autoritzats.
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments,
MANIFESTEN QUE
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8
de juny de 2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol
general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació
de les actuacions i dels recursos del Pla.
2. Les Meses de concertació són un dels instruments que preveuen i orienten el sistema de
cooperació i l’accés als àmbits que integren el Pla. La seva funció és contrastar les
necessitats prèviament expressades i prioritzades pels ens destinataris amb els recursos
i criteris de la Diputació.
3. Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local núm. 8912/13, de 15 d’octubre
de 2013, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. En aquesta resolució s’hi
regulen, entre d’altres qüestions, els terminis màxims d’execució i de justificació de les
actuacions que s’aprovin a la seva empara, fixats en el 31 de desembre de 2017 i el 31
de març de 2018, respectivament.
4. Amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, mitjançant acord de Junta de Govern de la
Diputació núm. 644/16, de 24 de novembre de 2016, es va aprovar el conveni
16/X/229300 “Sender de la Via Augusta al seu pas per l’Alt Penedès”, de 200.000,00
euros, el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”.
5. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha presentat el 21 d’abril de 2017 sol·licitud
d’ampliació del termini d’execució l’actuació esmentada, per tal de poder fer front a
eventuals complicacions que endarrereixin el desenvolupament de les obres.
6. El centre gestor responsable ha informat favorablement l’ampliació dels terminis de
l’actuació, tenint en compte el calendari d’execució d’aquesta.
7. L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica d’acord
amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que no serà
aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin iniciat abans de la seva
entrada en vigor, permet a les Administracions concedir una ampliació dels terminis
establerts, que no excedeixi de la meitat dels terminis inicials, si les circumstàncies ho
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers, sempre que tant la petició dels
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interessats com la decisió sobre l’ampliació es produeixin abans del venciment del
termini de què es tracti.
8. En aquest sentit, es considera que una ampliació dels terminis d’aquesta actuació en cap
cas perjudica drets de tercers sinó que permet que es pugui completar amb normalitat
l’execució d’una actuació endarrerida per les circumstàncies exposades, garantint així
l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i la satisfacció de l’interès públic
a assolir amb el desenvolupament d’aquestes actuacions, i, per tot això, cal admetre i
procedir sense més demora a la tramitació de l’ampliació dels terminis sol·licitada.
9. D’acord amb el conveni que regeix l’actuació, les modificacions requeriran la prèvia
aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a
annex al conveni, formant part integrant del mateix.
10. En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni, amb
subjecció als següents
ACORDS
Primer. Modificar l’acord quart del conveni, segons el següent tenor literal:
“Quart. Execució i justificació de despeses
1.

Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui desenvolupar
un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de gestió.

2.

Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 d’octubre de
2018, termini d’execució de l’actuació.

3.

La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de l’àmbit i
modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica de la
Diputació.

4.

El termini per presentar justificacions serà, com a màxim, el 31 d’octubre de 2018.

5.

Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins l’anualitat,
l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries, amb caràcter
previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.

6.

Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última justificació), si
el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de realització o si les
despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada, l’ajut econòmic de la
Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.

7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.”
En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al conveni,
en el lloc i la data que s’assenyalen.“

Cinquè.- AUTORITZAR i disposar la despesa següent, que equival a l’import pendent
de justificar de les actuacions prorrogades a l’acord primer del present dictamen, i el
crèdit de les quals es dóna de baixa del pressupost vigent:
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- 1.889.271,40 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/762
de l’exercici 2018.
- 363.951,50 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/765
de l’exercici 2018.
Sisè.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa i CONDICIONAR l’aplicació de
l’import disposat a l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis corresponents
de la Diputació de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Setè.- NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el
requeriment presentat per l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat contra l’acord
núm. 290/17, adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de data 29 de
juny de 2017, pel qual es va desestimar l’ampliació de terminis i es va revocar
l’ajut “Nou local del casal jove al centre d'esports Can Coll”, aprovat en el marc
del Programa complementari de suport a les inversions financerament
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2012-2015".- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 29 de juny de 2017 va
aprovar la liquidació definitiva i parcial del Programa complementari de suport a
les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis
públics locals, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", els ajuts
el termini de justificació dels quals havia finalitzat el 30 de juny de 2016 o el 30 de
novembre de 2016 (AJG 290/17). Entre els ajuts que es van revocar, es va
incloure l’ajut 14X112200 “NOU LOCAL DEL CASAL JOVE AL CENTRE
D'ESPORTS CAN COLL”, de 65.321,21 euros, atorgat a l’Ajuntament de Torrelles
de Llobregat. En aquest mateix acte també es va desestimar, per extemporània, la
sol·licitud presentada pel mateix Ajuntament el 29 de març de 2017, d’ampliació
dels terminis de l’esmentada actuació. L’anunci d’aquests acords es va publicar al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 7 de juliol de 2017.

2.

El 5 de setembre de 2017, l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat ha presentat
escrit adreçat a la Junta de Govern d’aquesta Diputació mitjançant el qual sol·licita
la revisió de l’acord de revocació esmentat i l’ampliació del termini d’execució de
l’actuació objecte d’ajut.

3.

L’Ajuntament justifica la seva petició en el retard en la contractació de les obres,
que atribueix a factors imprevisibles, i en el daltabaix financer que suposaria la
pèrdua de l’ajut, atès que l’obra s’ha executat.

4.

El Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i
a la prestació adequada de serveis públics locals, gestionat per la Direcció de

206

Àrea de Presidència
Secretaria General

Serveis de Cooperació Local, va ser aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació el 26 de juny de 2014 (AJG 307/14).
5.

En el marc d’aquest Programa, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar el
30 d’octubre de 2014 (AJG 553/14) l’ajut 14X112200 “NOU LOCAL DEL CASAL
JOVE AL CENTRE D'ESPORTS CAN COLL”, de 65.321,21 euros, a l’Ajuntament
de Torrelles de Llobregat.

6.

D’acord amb els articles 21 i 22 del règim regulador del programa, el termini
d’execució i justificació de les actuacions finalitzava el 30 d’octubre de 2015.

7.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, mitjançant decret D 9764/15, de 3 de
novembre de 2015, va aprovar l’ampliació d’aquests terminis fins al 30 de juny de
2016 per a diversos ajuts aprovats en el marc del programa, entre els quals es va
incloure l’ajut a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

8.

Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona D 1823/17, de 9 de març
de 2017, es va aprovar la liquidació provisional i parcial del Programa, dels ajuts el
termini de justificació dels quals havia finalitzat el 30 de juny de 2016 o el 30 de
novembre de 2016, i que restaven com a pendents de justificar, i es va obrir un
període d’audiència, per tal que els ens destinataris poguessin presentar la
justificació pendent i/o al·legar el que consideressin oportú.

9.

Durant el període d’audiència, l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat va presentar
sol·licitud d’ampliació dels terminis d’execució i justificació de l’ajut 14X112200
“NOU LOCAL DEL CASAL JOVE AL CENTRE D'ESPORTS CAN COLL”.
L’Ajuntament va fonamentar la sol·licitud en el fet que l’expedient de contractació
es va iniciar a finals de 2016 i que, com a conseqüència de la complexitat de les
obres, en tractar-se d’unes instal·lacions molt antigues, estava previst l’inici de
l’execució al mes de març de 2017 i la seva finalització al mes de setembre de
2017.

10. Aquesta sol·licitud es va desestimar per extemporània, d’acord amb l’article 49 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica d’acord amb la
disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que no serà
aplicable aquesta última Llei als procediments que iniciats abans de la seva
entrada en vigor, i que obliga a presentar la petició d’ampliació de terminis abans
de la finalització del termini inicial. En aquest sentit, quan l’Ajuntament va
presentar la sol·licitud d’ampliació, el termini feia nou mesos que havia finalitzat.
En conseqüència, l’ajut es va revocar.
11. L’escrit presentat per l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat el 5 de setembre de
2017 no aporta noves dades respecte de les que ja figuraven en l’expedient, raó
per la qual es considera que cal ratificar l’acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de 29 de juny de 2017 i procedir a la desestimació del
requeriment. S’ha de tenir en compte, a més, que l’acceptació suposaria un
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greuge comparatiu amb altres ens que, trobant-se en circumstàncies similars,
tampoc no van veure ampliats els terminis dels seus ajuts.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica
d’acord amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix
que no serà aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin iniciat abans
de la seva entrada en vigor.
2. L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret de Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i
modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017,
rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de
setembre de 2017), atribueix a la Junta de Govern la competència per a aprovar la
liquidació definitiva de programes complementaris, quan comporti revocació de
recursos.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- DESESTIMAR el requeriment presentat per l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat a l’acord núm. 290/17, adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en la reunió celebrada en data 29 de juny de 2017, pel qual es va
desestimar l’ampliació de terminis sol·licitada per l’Ajuntament i se li va revocar l’ajut
“Nou local del casal jove al centre d'esports Can Coll”, aprovat en el marc del
Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la
prestació adequada de serveis públics locals del Pla "Xarxa de Governs Locals 20122015", pels motius assenyalats a la part expositiva del present dictamen.
Segon.- NOTIFICAR el present dictamen a l’ens afectat.”
Servei de Contractació
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, inadmetre a tràmit, en
tractar-se d’un acte no susceptible de recurs, el recurs de reposició, interposat
per l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA contra l’acord núm.
154/17, adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de data 27 d’abril de
2017 que resolia un recurs de reposició i penalitzava, per incompliments
detectats durant el període comprés des de l’1 de novembre de 2015 al 30 d’abril
de 2016, en els contractes dels 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) del Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona,
dividit en 10 lots.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
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delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 23 de
setembre de 2015 es va adjudicar, mitjançant procediment obert amb un únic criteri
d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada (categoria 23 de l'annex II del
TRSLCP), el contracte relatiu al servei de vigilància, protecció i control d’accés
per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de
Barcelona, dividit en 10 lots, a favor de l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE
SEGURIDAD, SA -NIF A-81262404- (en endavant OMBUDS) pel que fa als lots
següents:


Lot 3, Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d’Estudis i Recursos
Culturals (CERC)



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

2. El contracte dels lots 3 i 5 es va formalitzar en data 26 d’octubre de 2015, amb
efectes d’1 de novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017.
3. Des de l’entrada en vigor d’aquest contracte i fins al 30 d’abril de 2016, l’empresa
va incomplir les obligacions contractuals següents:
 Realitzar torns superiors a 8 hores de treball continuat (Lot 3)
 Incorporació d’un nou vigilant sense informar al GPS i sense formació prèvia
(Lots 3 i 5)
 No realitzar el mínim d’inspeccions mensuals (Lots 3 i 5)
 No lliurar l’informe amb les dades de les verificacions corresponents (Lots 3 i
5)
Aquests incompliments van donar lloc a la proposta de penalitat del cap del Gabinet
de Prevenció i Seguretat, com a responsable del contracte, per un import de
3.770€, de la qual es va donar tràmit d’audiència a l’empresa OMBUDS en data 21
de juliol de 2016 i respecte a la qual l’empresa va presentar al·legacions en data 8
d’agost de 2016.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 27 d’octubre de 2016, va
desestimar les al·legacions presentades per l’empresa i va imposar una penalitat
per import de 3.770€. Contra aquest acord de la Junta de Govern procedia
interposar recurs contenciós administratiu i recurs potestatiu de reposició.
4. Contra l’acord de la Junta de Govern de 27 d’octubre de 2016 l’empresa OMBUDS
va presentar dos recursos.
El primer d’ells, qualificat de nul·litat per la pròpia empresa, el va presentar el 30 de
novembre de 2016 i el fonamentava en haver penalitzat per fets diferents als
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determinats en la proposta de penalitat de la que se li va donar audiència el 21 de
juliol de 2016, quan en realitat es va penalitzar pels mateixos fets dels que se li va
donar audiència.
El segon recurs, presentat en data 19 de desembre i qualificat com de reposició,
reproduïa els mateixos arguments ja manifestats en el primer recurs presentat en
data 30 de novembre de 2016.
5. La Junta de Govern, en data 27 d’abril de 2017, va admetre el recurs presentat en
data 30 de novembre i el va qualificar com de reposició, també va inadmetre el
recurs de reposició de data 19 de desembre per no haver aportat noves dades
respecte a les aportades en el primer recurs i, finalment, va desestimar íntegrament
el recurs de reposició, confirmant la penalitat imposada de 3.770€ a l’empresa
OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA (NIF A-81262404).
Aquest acord de la Junta de Govern, que posava fi a la via administrativa, es va
notificar a la recurrent, que el va rebre en data 18 de maig de 2017, indicant-li que
contra aquest acord es podia interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos
6. En data 19 de juny de 2017 l’empresa OMBUDS va interposar davant la Diputació
de Barcelona un recurs de reposició contra aquest últim acord de la Junta de
Govern de data 27 d’abril de 2017.
Fonaments de dret
1. El recurs de reposició interposat per l’empresa OMBUDS, contra l’acord a la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27 d’abril de 2017, no es pot
admetre de conformitat amb els articles 124.3) i 116 c) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La interposició d’aquest recurs de reposició és improcedent ja que l’acte de la Junta
de Govern, de data 27 d’abril de 2017, va esgotar la via administrativa i només era
susceptible de recurs contenciós administratiu davant la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, tal i com així es va notificar a l’interessat.
2. 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.- INADMETRE el recurs de reposició presentat en data 19 de juny de 2017 per
l’empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA (NIF A-81262404) contra
l’acord de la Junta de Govern de data 27 d’abril de 2017, que resolia el recurs de
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reposició interposat per aquesta empresa en data 30 de novembre, i, per tant, només
susceptible de recurs contenciós administratiu davant la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, de conformitat amb els articles 124.3) i 116 c) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA, per al
seu coneixement i efectes.”
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, amb efectes
d’1 de novembre de 2017 a 31 de març de 2018, els contractes relatius 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.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. En data 23 de setembre de 2015, per acord de la Junta de Govern, es va adjudicar
la contractació relativa 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 (exp. 2015/0001599), tramitada de forma ordinària, mitjançant
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, a les empreses i pels lots i imports
que es detallen a continuació, d’acord amb les seves ofertes:
-

Pel Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex:
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

383.685,75 €

80.574,01 €

464.259,76

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison:
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, amb NIF núm. B-17631698.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

109.917,50 €

23.082,67 €

133.000,17 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA
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13,00 €

-

Vigilància
puntual

Vigilància
puntual

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

93.240,00 €

19.580,40 €

112.820,40 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,32 €

2,80 €

16,12 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

88.400 €

18.564,00 €

106.964,00 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres: OMBUDS
COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81262404.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Preu
(IVA exclòs)

Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A59919480.
Vigilàncies
periòdiques

-

15,73 €

Pel Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos
Culturals: OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A81262404.
Vigilàncies
periòdiques

-

2,73 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

94.850 €

19.918,50 €

114.768,50 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,32 €

2,80 €

16,12 €

Pel Lot 6 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici
del Rellotge: PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

855.877,20 €

179.734,21 €

1.035.611,41 €
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Vigilància
puntual

-

Vigilància
puntual

Vigilàncies
periòdiques
Pavellons
Cambó i
Mestral
Vigilància
puntual
Recinte
Maternitat

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

1.201.702,50

252.357,53 €

1.454.060,03 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

14,25 €

2,99 €

17,24 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

572.270,00 €

120.176,70 €

692.446,70 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

330.893,00 €

69.487,53 €

400.380,53 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

15,48 €

3,25 €

18,73 €

Pel Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera: CIS
COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81808271.
Vigilàncies
periòdiques

-

Total preu unitari
(IVA inclòs)

Pel Lot 8 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló
Cambó -Pavelló Mestral: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA,
amb NIF núm. A-04038014.
Vigilàncies
periòdiques
Recinte
Maternitat

-

21% IVA

Pel Lot 7 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn: SEGURIDAD PROFESIONAL
MEDITERRANEA, SA, amb NIF núm. A-58473158.
Vigilàncies
periòdiques

-

Preu unitari
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

542.419,20 €

113.908,03 €

656.327,23 €

Pel Lot 10 Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució
Logística: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A04038014.
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Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

371.450 €

78.004,50 €

449.454,50 €

Així mateix es va disposar, amb càrrec als pressupostos corporatius, una despesa
pluriennal de 5.640.870,14 € (IVA inclòs), de la qual 5.620.093,23 € (4.644.705,15 +
21% IVA) corresponen a la part fixa i 20.776,91 € (17.171,00 + 21% IVA) corresponen
a la part variable.
2. Amb data 26 d’octubre de 2015 es van formalitzar el corresponents contractes, amb
vigència d’1 de novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017.
3. En data 25 de febrer de 2016, per acord de la Junta de Govern, es va aprovar la
modificació del contracte formalitzat amb l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS
SA, relatiu al lot 1 (vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex), amb
efectes de 16 de març de 2016, en el sentit de:
a) ampliar en la clàusula segona.1.lot 1) del Plec de Prescripcions Tècniques del
contracte la nova tasca d’inspeccionar la paqueteria i equipatge de visitants i arc
detector de metalls, a realitzar pels vigilants en el Palau Güell i annex, d’acord
amb l’article 107.1 lletra e) del TRLCSP, el que suposà un increment en el preu
del contracte de 1.191,26 €, més 250,16 € en concepte de 21% d’IVA.
b) incorporar un vigilant més a l’horari d’hivern, d’acord amb la clàusula 1.20) del
PCAP i la clàusula segona.1 lot 1), el que suposà un increment en el preu del
contracte de 15.261,45 €, més 3.204,90 € en concepte de 21% d’IVA.
4. En data 29 de setembre de 2016, per acord de la Junta de Govern, es va aprovar la
modificació del contracte formalitzat amb l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS
SA, relatiu al lot 1 (vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex), amb
efectes d’1 de novembre de 2016, en el sentit d’incorporar un vigilant més a l’horari
d’hivern i d’estiu, el que suposà un increment en el preu del contracte de 39.837,40 €,
més 8.365,85 € en concepte de 21% d’IVA.
5. En data 22 de desembre de 2016, per acord de la Junta de Govern, es va aprovar la
modificació del contracte formalitzat amb l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA
DE SEGURIDAD, SA, relatiu al lot 10 (vigilància, protecció i control d’accés de la
Plataforma Logística de Distribució (PDL), amb efectes d’1 de gener de 2017, en el
sentit d’ampliar l’horari del servei de vigilància destinat a rondes els dies festius
intersetmanals que passà de 8h/dia a 24h/dia, el que va suposar un increment en el
preu del contracte de 2.004,10 €, més 420,86 € en concepte de 21% d’IVA.
6. El Gabinet de Prevenció i Seguretat, amb el vistiplau de la presidenta, en data 29 de
març de 2017 va signar una comunicació de pròrroga dels contractes per cinc mesos i
la va justificar tal com es transcriu literalment a continuació:
“Es sol·licita la pròrroga d’aquesta contractació per un període de 2 mesos ja que s’estan
encetant dues noves contractacions, pel procediment obert amb pluralitat de criteris, que són
les següents:
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1.
2.

1.- Servei per a la vigilància, la protecció i control d’accés dels edificis corporatius de la
Diputació de Barcelona, dividit en 7 lots. Expedient número 2017/2468
2.- Servei per a la vigilància, la protecció i control d’accés dels recintes corporatius de la
Diputació de Barcelona, dividit en 4 lots. Expedient número 2017/2467.

Aquesta nova contractació tindrà una vigència de dos anys i esta previst que s’iniciï l’1 de
gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2019.”

7. Per ofici de data 20 de juliol de 2017, el cap de Gabinet de Prevenció i Seguretat va
indicar que la pròrroga havia de ser de 5 mesos, ja que s’havia endarrerit la tramitació
de les noves contractacions, essent la nova data d’inici dels contractes l’1 d’abril de
2018.
Així mateix, va remetre els escrits de consentiment dels legals representants de les
empreses contractistes conformes a la pròrroga proposada, tot indicant que, en relació
al lot 2, l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM2 SL va manifestar, per correu
electrònic de data 21 de juny de 2017, la seva voluntat de no prorrogar el contracte.
I va fer constar que l’import generat per la pròrroga de referència s’haurà d’imputar
pressupostàriament de la manera següent:

LOTS

Recintes

1

Palau Güell

2

F.
Bonnemaison

3

CERC

4

SPOTT

5

Londres

6

Escola
Industrial

7

Mundet

LOTS
8
9
10

PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV

Recintes
PF
Mater i Cambó
PF
i Mestral
PV
Torribera
PF
PDL
PF

2 m 2017
(nov i des)
48.765,90 €
314,80 €
11.083,34 €
472,20 €
9.401,70 €
157,40 €
8.913,66 €
157,40 €
9.564,04 €
157,40 €
86.300,96 €
157,40 €
121.171,66 €
157,40 €
2 m 2017
(nov i des)
57.703,90 €
33.365,04 €
157,40 €
54.693,98 €
37.939,54 €

3 m 2018
(gen a març)
73.148,85 €
472,20 €
16.625,01 €
708,30 €
14.102,55 €
236,10 €
13.370,49 €
236,10 €
14.346,06 €
236,10 €
129.451,44 €
236,10 €
181.757,49 €
236,10 €
3 m 2018
(gen a març)
86.555,85 €
50.047,56 €
236,10 €
82.040,97 €
56.909,31 €

Aplicacio press
G/10030/33310/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/93312/22701
Aplicacio press
G/10030/93313/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/93313/22701
G/10030/93314/22701
G/10030/92021/22701

Fonaments de dret
1. La clàusula 1.5) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en dos anys,
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prorrogable de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada màxima de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.
2. La clàusula 1.18 del PCAP que regeix la present contractació estableix el següent:
[...]
 Cas que a la finalització del termini de vigència inicial o de les possibles pròrrogues
no s’hagués formalitzat el nou contracte, el contractista s’obliga a continuar la
prestació del servei fins a la nova contractació amb les mateixes condicions, d’acord
amb l’article 235.a) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
[...]
3. La clàusula 1.6) del PCAP fixa com a valor estimat del contracte l’import de
12.086.280,45 € (IVA exclòs)
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

5.493.763,84
5.493.763,84
1.098.752,77
12.086.280,45

Desglossat per lot de la manera següent:
Lot 1: Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

438.304,40
438.304,40
87.660,88
964.269,68

Lot 2: Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

130.088,27
130.088,27
26.017,65
286.194.19

Lot 3: Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos
Culturals (en endavant CERC)
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

110.830,48
110.830,48
22.166,10
243.827,06

Lot 4: Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències, (en endavant SPOTT)
Vigència inicial:
Pròrroga:

2 anys
2 anys

103.025,48
103.025,48
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Modificacions:

Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

20.605,10
226.656,06

Lot 5: Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

112.161,00
112.161,00
22.432,20
246.754,20

Lot 6: Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial Edifici del Rellotge
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

979.603,28
979.603,28
195.920,66
2.155.127,22

Lot 7: Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

1.448.157,82
1.448.157,82
289.631,56
3.185.914,20

Lot 8: Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló
Cambó - Pavelló Mestral
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

1.084.503,11
1.084.503,11
216.900,62
2.385.906,84

Lot 9: Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

646.738,00
646.738,00
129.347,60
1.422.823,60

Lot 10: Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució
Logística (en endavant PDL)
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat
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4. L’article 174.2 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
permet comprometre despesa de caràcter pluriennal per a exercicis posteriors al que
s’autoritza.
5. La competència correspon a la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu la
Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència
núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016 (apartat 3.1.c), i
complementada i modificada per Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de
setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017, i publicat al
BOPB de 19 de setembre de 2017.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- PRORROGAR, de mutu acord amb els contractistes, amb efectes d’1 de
novembre de 2017 a 31 de març de 2018, els contractes relatius 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, formalitzats
amb les empreses i pels lots i imports que es detallen a continuació:
-

Pel Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex:
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

100.755,99 €

21.158,76 €

121.914,75 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos
Culturals: OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A81262404.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

19.425,00 €

4.079,25 €

23.504,25 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,32 €

2,80 €

16,12 €
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-

Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A59919480.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Vigilància
puntual

Total preu
(IVA inclòs)

18.416,65 €

3.867,50 €

22.284,15 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

19.760,41 €

4.149,69 €

23.910,10 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,32 €

2,80 €

16,12 €

Pel Lot 6 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici
del Rellotge: PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

21% IVA

Pel Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres: OMBUDS
COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81262404.
Vigilàncies
periòdiques

-

Preu
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

178.307,77 €

37.444,63 €

215.752,40 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 7 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn: SEGURIDAD PROFESIONAL
MEDITERRANEA, SA, amb NIF núm. A-58473158.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

250.354,67 €

52.574,48 €

302.929,15 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)
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14,25 €

-

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

119.222,93 €

25.036,82 €

144.259,75 €

Vigilàncies
periòdiques
Pavellons
Cambó i
Mestral

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

68.936,03 €

14.476,57 €

83.412,60 €

Vigilància
puntual
Recinte
Maternitat

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

15,48 €

3,25 €

18,73 €

Pel Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera: CIS
COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81808271.
Vigilàncies
periòdiques

-

17,24 €

Pel Lot 8 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló
Cambó -Pavelló Mestral: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA,
amb NIF núm. A-04038014.
Vigilàncies
periòdiques
Recinte
Maternitat

-

2,99 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

113.004,09 €

23.730,86 €

136.734,95 €

Pel Lot 10 Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució
Logística: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A04038014.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

78.387 48

16.461,37 €

94.848,85 €

Segon.- PRORROGAR, de conformitat amb l'article 1.18) del PCAP, amb efectes d’1
de novembre de 2017 a 31 de març de 2018, el contracte formalitzat en data 26
d’octubre de 2015 amb l'empresa INSTAL·LACIONS i SAT IBERCOM2, SL (NIF B17631698), pel lot i imports que es detallen a continuació:
Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés a l’espai Francesca Bonnemaison:
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Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

22.899,46 €

4.808,89 €

27.708,35 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,00 €

2,73 €

15,73 €

Vigilància
puntual

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal generada per les
pròrrogues de referència, d’import 1.201.587,80 € (IVA inclòs), del qual 1.197.259,30 €
(IVA inclòs) corresponent a la part fixa i 4.328,50 € (IVA inclòs) corresponent a la part
variable, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
LOTS
1

Palau Güell

2

F.
Bonnemaison

3

CERC

4

SPOTT

5

Londres

6

Escola
Industrial

7

Mundet

LOTS

2 m 2017
(nov i des)

Recintes
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV

Recintes

3 m 2018
(gen a març)

Aplicacio press

48.765,90 €
73.148,85 €
G/10030/33310/22701
314,80 €
472,20 €
11.083,34 €
16.625,01 €
G/10030/92021/22701
472,20 €
708,30 €
9.401,70 €
14.102,55 €
G/10030/92021/22701
157,40 €
236,10 €
8.913,66 €
13.370,49 €
G/10030/92021/22701
157,40 €
236,10 €
9.564,04 €
14.346,06 €
G/10030/92021/22701
157,40 €
236,10 €
86.300,96 € 129.451,44 €
G/10030/92021/22701
157,40 €
236,10 €
121.171,66 € 181.757,49 €
G/10030/93312/22701
157,40 €
236,10 €
2 m 2017
3 m 2018
Aplicacio press
(nov i des) (gen a març)
57.703,90 €
86.555,85 € G/10030/93313/22701
33.365,04 €
50.047,56 € G/10030/92021/22701
157,40 €
236,10 € G/10030/93313/22701

8

Maternitat
Cambó
Mestral

PF
PF
PV

9

Torribera

PF

54.693,98 €

82.040,97 € G/10030/93314/22701

10

PDL

PF

37.939,54 €

56.909,31 € G/10030/92021/22701

amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis esmentats.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses contractistes.”
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28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa
UNIPOST, SAU per determinats incompliments detectats al llarg de l’any 2016 en
el contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
1. Per dictamen del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de novembre de 2010 es
va adjudicar definitivament, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris de
valoració i subjecte a regulació harmonitzada, l’expedient relatiu a les prestacions dels
serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, a favor
de l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), amb efectes d’1 de gener de 2011 a
31 de desembre de 2014, per un import estimatiu quadriennal de 21.711.498,00 € (IVA
inclòs).
2. El 13 de desembre de 2010 es va formalitzar el pertinent contracte, que ha estat
prorrogat per acords de la Junta de Govern de dates 18 de desembre de 2014, 12 de
novembre de 2015, 30 de juny de 2016, 27 d’octubre de 2016 i 24 de novembre de
2016, pels períodes compresos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, entre
l’1 de gener i el 30 de juny de 2016, entre l’1 de juliol i el 31 d’octubre de 2016, entre
l’1 de novembre i el 31 de desembre de 2016 i entre l’1 de gener i el 30 d’abril de
2017, respectivament. No obstant això, d’acord amb la clàusula 1.6) del Plec de
Clàusules Administratives Particulars del contracte, les remeses dipositades generaran
efectes fins a sis mesos més tard de la data d’acabament.
3. En el decurs de l’execució de l’esmentat contracte corresponent a l’any 2016, el cap
del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de l’Organisme de Gestió
Tributària, com a responsable del contracte pel que fa a l’Organisme de Gestió
Tributària, va elaborar un informe de data 26 de juliol de 2017, en el qual es recullen
una sèrie d’incidències detectades i les conseqüències jurídiques que comporten
aquestes respecte al servei que presta UNIPOST a l’Organisme de Gestió Tributària,
el text íntegre del qual es transcriu a continuació:
“INFORME RELATIU A LES PENALITATS A IMPOSAR A L’EMPRESA UNIPOST, SA,
OPERADOR POSTAL ADJUDICATARI DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA PELS
INCOMPLIMENTS DETECTATS AL LLARG DE L’ANY 2016 (Exp. Núm. 2010/0000764)
1. INTRODUCCIÓ
D'acord amb la normativa vigent, la Diputació de Barcelona i l'Organisme de Gestió
Tributària van dur a terme l'any 2010, un procediment obert per adjudicar els serveis postals
que requereixen, el qual va ser adjudicat a l'empresa Unipost SA, que va començar a
realitzar aquests serveis a partir del'1 de gener de 2011.
La clàusula 1.25 del PCAP estableix les següents penalitzacions com a opció pel cas que no
s’opti per la resolució del contracte:

222

Àrea de Presidència
Secretaria General

"Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte, s’imposarà
una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser proporcional
a la gravetat de l’incompliment.
 L'adjudicatari indemnitzarà al centre de facturació corresponent de l'òrgan contractant
per les incidències i pèrdues dels objectes que se li confiïn amb el caràcter de
certificat o registrat i el Certificat Plus, així com per l'incompliment de la recollida de
correspondència en els horaris establerts i pels incompliments que es descriuen a
continuació, que ascendirà a les següents quantitats:
1. Per la pèrdua d'un objecte certificat o registrat o Certificat Plus: 5 cops l'import del
servei.
.../...
4. Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per
remesa com s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el del
Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat:
4.1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al 30%
es penalitzarà amb la devolució de l'import dels enviaments resultants de la
fórmula següent:
50% del nombre d'enviaments - nombre de certificats lliurats
4.2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins del termini de distribució
establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l'import dels
enviaments gestionats fora de termini.
.../...
Les penalitats per demora i les altres penalitats, previstes de forma específica en aquest
plec, s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la LCSP, sens perjudici de l’aplicació per al
cobrament de les penalitats i de les indemnitzacions el procediment previst en el
Reglament general de recaptació."
El Plec de prescripcions tècniques especifica a l'apartat 5.4 el sistema pel càlcul dels
indicadors de qualitat:
"Als 90 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa d'enviaments, l'ORGT
donarà per tancada la remesa i avaluarà els següents indicadors de qualitat del servei
prestat per l'adjudicatari:
1. Percentatge d’enviaments lliurats als interessats.
2. Percentatge d’enviaments gestionats dins del termini de distribució (18 dies hàbils
des de la data que consta a l'albarà de lliurament del dipòsit a l'empresa
distribuïdora).
.../...
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5. Percentatge i nombre absolut d'enviaments extraviats a efectes del càlcul de la
penalització corresponent (tots els enviaments pels quals no s'ha rebut resposta
més els enviaments pels quals no s'ha rebut imatge, tot i que hi hagi resposta)"
2. DETALL DE LES PENALITATS
D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de Serveis
Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i pel que fa en
concret als serveis postals que aquest Organisme ha encarregat a l’empresa Unipost, S.A.
durant l’any 2016, resulta el càlcul de penalitats derivat d’incompliments acreditats que es
detalla a continuació:
a) Per les pèrdues d’un objecte certificat, o registrat o Cerfiticat Plus.
El procediment que es segueix per determinar les pèrdues és el següent: Un mes
abans del tancament de cada remesa, aquest Servei ha sol·licitat a Unipost la
localització dels justificants de recepció dels que no ha lliurat la imatge. Al tancament
de cada remesa aquest Servei comunica a Unipost la relació de les notificacions
extraviades. Al llarg de l’any 2016 s'ha produït la pèrdua de 2.500 enviaments de
Certificat Plus (s'adjunta relació: 65 enviaments Locals, 410 Grans poblacions i 2.025
Resta) pel quals correspon una penalitat de 5 cops l'import del servei (servei Local
1,4899, servei Grans poblacions 1,7152, servei Resta 2,1015, tots calculats a preus
de l'exercici 2016 sense IVA) que, un cop aplicat el factor multiplicador de 5 esmentat,
fa un total de 25.278,07 €.
b) Per incompliment dels indicadors de qualitat:
1) D’acord amb la clàusula 1.25 del PCAP, quan el percentatge de certificats lliurats
als interessats sigui inferior al 30% es penalitzarà amb la devolució de l’import dels
enviaments resultats de la fórmula següent: 50% del nombre d’enviaments menys
el nombre de certificats lliurats del Certificat Plus. Aquest incompliment s'ha
produït a la remesa 5934, resultant una penalitat de 4.523,34 €.
El càlcul es realitzarà per remesa, com s'indica al plec de prescripcions tècniques,
i s’agafarà com a preu el del Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat, en concret
el preu més baix que correspon a destí local (1,4899 €).
Remesa 5934:
Enviaments de la remesa: 15.106
Enviaments lliurats: 4.517
Percentatge lliurats: 29,90%
Total: 15.106 / 2 = 7.553 – 4.517 = 3.036 x 1,4899 € = 4.523,34 €
2) Quan el percentatge de certificats gestionats dins el termini de distribució establert
sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l’import dels enviaments
gestionats fora de termini. Aquest incompliment s'ha produït a les remeses 5970,
5972, 5974, 5976, 5979, 5992, 5995, 5997 i 6019, resultant una penalitat de
26.523,19 €.
El càlcul es realitzarà per remesa, com s'indica al plec de prescripcions tècniques,
i s’agafarà com a preu el del Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat, en concret
el preu més baix que correspon a destí local (1,4899 €).
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Remesa 5970:
Enviaments de la remesa: 13.874
Enviaments distribuïts fora de termini: 1.772
Percentatge distribuïts fora de termini: 12,77%
Total: 1.772 x 1,4899 = 2.640,10 €
Remesa 5972:
Enviaments de la remesa: 8.647
Enviaments distribuïts fora de termini: 1.054
Percentatge distribuïts fora de termini: 12,19%
Total: 1.054 x 1,4899 = 1.570,35 €
Remesa 5974:
Enviaments de la remesa: 50.000
Enviaments distribuïts fora de termini: 4.713
Percentatge distribuïts fora de termini: 9,43%
Total: 4.713 x 1,4899 = 7.021,90 €
Remesa 5976:
Enviaments de la remesa: 17.105
Enviaments distribuïts fora de termini: 969
Percentatge distribuïts fora de termini: 5,67%
Total: 969 x 1,4899 = 1.443,71 €
Remesa 5979:
Enviaments de la remesa: 36.725
Enviaments distribuïts fora de termini: 2.189
Percentatge distribuïts fora de termini: 5,96%
Total: 2.189 x 1,4899 = 3.261,39 €
Remesa 5992:
Enviaments de la remesa: 12.782
Enviaments distribuïts fora de termini: 730
Percentatge distribuïts fora de termini: 5,71%
Total: 730 x 1,4899 = 1.087,63 €
Remesa 5995:
Enviaments de la remesa: 7.197
Enviaments distribuïts fora de termini: 365
Percentatge distribuïts fora de termini: 5,07%
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Total: 365 x 1,4899 = 543,81 €
Remesa 5997:
Enviaments de la remesa: 50.000
Enviaments distribuïts fora de termini: 2.991
Percentatge distribuïts fora de termini: 5,98%
Total: 2.991 x 1,4899 = 4.456,29 €
Remesa 6019:
Enviaments de la remesa: 50.000
Enviaments distribuïts fora de termini: 3.019
Percentatge distribuïts fora de termini: 6,04%
Total: 3.019 x 1,4899 = 4.498,01 €
El valor acumulat de les penalitats descrites en els apartats anteriors (a i b) ascendeix a un
total de 56.324,60 €.
3. PAGAMENT DE LES PENALITATS
Pel que fa al pagament d'aquestes penalitats, la clàusula 1.25 del plec de clàusules
administratives particulars estableix:
"Les penalitats per demora i les altres penalitats, previstes de forma específica en aquest
plec, s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes
previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la LCSP, sens perjudici de l’aplicació per al
cobrament de les penalitats i de les indemnitzacions el procediment previst en el
Reglament general de recaptació."
Donat que aquest contracte va finalitzar la seva vigència el dia 30 d’abril de 2017, la
penalitat s’haurà d’abonar en efectiu per part de l’empresa Unipost, SA o bé, en cas de no
fer-se efectiu el pagament per aquest mitjà, s’imposarà sobre la garantia definitiva
constituïda per l’empresa.
Finalment, l'esmentat plec de clàusules administratives particulars defineix a l'apartat 2.9 el
responsable del contracte:
"Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 41 de la
LCSP, a la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística pel que
fa a les remeses de la Diputació i al Cap del servei d’Atenció telemàtica i de gestió de la
qualitat de l’ORGT, pel que fa a les remeses d’aquest organisme."
En virtut de tot això, i d'acord amb l'establert al contracte relatiu a la prestació de Serveis
Postals i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques particulars, proposo la imposició de les penalitats esmentades en
aquest informe a Unipost SA.”

4. En l’expedient de penalitat consten acreditats els incompliments descrits en els
informes esmentats.
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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 del
cap del Servei de Contractació rebut per l’empresa UNIPOST, SAU en data 8 d’agost
de 2017, sense que aquesta empresa hagi presentat dins del termini fixat cap
al·legació contra l’inici de l’expedient de penalització.
6. Donat que el contracte va finalitzar la seva vigència el dia 30 d’abril de 2017 i que
l’import de la penalitat, en el seu cas, s’hauria de fer efectiu sobre la garantia
constituïda per l’empresa UNIPOST, SAU, l’escrit d’audiència també es va dirigir a
l’entitat avaladora.
7. Donat, així mateix, que l’empresa UNIPOST, SAU va instar el concurs voluntari i
aquest es va acordar en data 18 de juliol de 2017 pel jutjat mercantil núm. 7 de
Barcelona, de forma que l’empresa va quedar intervinguda en les seves facultats
d’administració i disposició sobre el seu patrimoni, l’escrit d’audiència també es va
dirigir a l’administrador concursal nomenat.
Fonaments de dret
1. Segons determina la Disposició Transitòria 1a del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic (TRLCSP) aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i la data d’adjudicació del present contracte, al present contracte li és
d’aplicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en la
versió donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost (LCSP).
2. La clàusula 1.25) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)
especifica que “pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides
al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte
que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment”, sense que s’hagi
superat el límit fixat a aquests efectes.
3. D’acord amb la mateixa clàusula 1.25) del PCAP, les penalitats previstes en el
PCAP s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els
termes previstos a l’article 196.8 de la LCSP, és a dir, a proposta del responsable del
contracte i concretant la seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en
concepte de pagament total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la
garantia constituïda quan no puguin deduir-se dels pagaments.
4. La competència correspon a la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu la
Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016
(apartat 3.1.c), i complementada i modificada per Decret de la Presidència núm.
8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de
2017, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents
ACORDS
Primer.- PENALITZAR l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), adjudicatària del
contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària, formalitzat en data 13 de desembre de 2010, pels
incompliments detectats al llarg de l’any 2016, amb la quantitat de 56.324,60 €, d’acord
amb l’informe de data 26 de juliol de 2017 del cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de
Gestió de la Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del
contracte pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- DETERMINAR que el pagament de la penalització s’imposarà sobre la
garantia definitiva constituïda per l’empresa UNIPOST, SAU.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb domicili a
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, carrer Pablo Iglesias, núm. 16-20, Polígon
Industrial Gran Via Sud, (08908), així com a l’administrador concursal nomenat,
Jausas Legal y Tributario, SLP, amb domicili a Barcelona, Passeig de Gràcia, 103,
(08008), i també a l’entitat avaladora, Banco Español de Crédito, SA, amb domicili a
Madrid, Av. Gran Vía de Hortaleza, 3, (28043), per al seu coneixement i efectes.”
Servei de Programació
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació del Crèdit de Caixa atorgat a l’Ajuntament d’Igualada, per a finançar
l’actuació local “Mur de contenció parc del repòs. Fase 1”, en haver sol·licitat el
dit Ajuntament destinar el préstec a finançar una altre inversió.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. La Junta de Govern de Diputació de Barcelona en data 29/06/2017 va concedir el
préstec:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats

Ajuntament d'Igualada
Mur de contenció parc del repòs. Fase 1
175.000,00 EUR
0%
0,40 %
3.789,19 EUR
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Anualitats:
Referència:

10
24/2017

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) 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.

3. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada va signar el conveni regulador
en data 04/08/2017.
4. L’Ajuntament d’Igualada va presentar en data 19 de setembre de 2017 una
sol·licitud per destinar l’esmentat préstec a finançar la inversió “Projecte constructiu
del camí del parc de Les Comes”, com a canvi de destí, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:


El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
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La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 ( BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- MODIFICAR la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern
de data 29/06/2017 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Igualada
Mur de contenció parc del repòs. Fase 1
0,00 EUR
0%
0%
0,00 EUR
0
24/2017

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) 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.- REDUIR la despesa aprovada en un import de cent setanta-cinc mil euros
(175,000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”
30.- 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 d'Igualada, per a finançar l’actuació local “Proj. constructiu del
camí del parc de Les Comes”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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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2. La Junta de Govern de Diputació de Barcelona en data 29/06/2017 va concedir el
préstec:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Igualada
Mur de contenció parc del repòs. Fase 1
175.000,00 EUR
0%
0,40 %
3.789,19 EUR
10
24/2017

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) 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.

3. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada va signar el conveni regulador
en data 04/08/2017.
4. L’Ajuntament d’Igualada, va presentar en data 19 de setembre de 2017 una
sol·licitud per destinar l’esmentat préstec a finançar la inversió “Projecte constructiu
del camí del parc de Les Comes”, com a canvi de destí, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 ( BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Igualada
Projecte constructiu del camí del parc de Les
Comes
175.000,00 EUR
0%
0,31%
2.947,12 EUR
10
67/2017

* d’acord amb la Resolució de 04/09/2017 (B.O.E. núm. 215, de 07/09/2017) de la Dirección General del
Tesoro per la que s’actualitza l’annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent-setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- ENTENDRE aplicable el conveni signat en 04/08/2017 en tot el que no
modifica el present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta
modificació si transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de
l’Ajuntament.”
31.- 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 Martorell, per a finançar l’actuació local “Nou pavelló triple
esportiu (PAV-3)”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de Martorell va presentar, en data 21 setembre de 2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Nou pavelló triple esportiu (PAV-3)”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:


El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
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La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 ( BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Martorell
Nou pavelló triple esportiu (PAV-3)
175.000,00 EUR
0%
0,31%
2.947,12 EUR
10
68/2017

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2017 (B.O.E. núm. 215, de 07.09.2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil 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.”
32.- 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 Molins de Rei, per a finançar l’actuació local “Nova biblioteca
municipal 2017”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Molins de Rei va presentar, en data 7 setembre de 2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Nova biblioteca municipal 2017”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i
les entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017) disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Molins de Rei
Nova biblioteca municipal 2017
175.000,00 EUR
0%
0,31%
2.947,12 EUR
10
66/2017

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2017 (B.O.E. núm. 215, de 07.09.2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil 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.”
33.- 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 Sant Cugat del Vallès per a finançar l’actuació local
“Construcció Pavelló esportiu la Guinardera”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va presentar, en data 23 desembre de
2016, una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Construcció Pavelló esportiu la
Guinardera”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Fonaments de dret
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1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017) disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Construcció Pavelló esportiu la Guinardera
175.000,00 EUR
0%
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Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

0,31%
2.947,12 EUR
10
135/2016

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2017 (B.O.E. núm. 215, de 07.09.2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil 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.”
34.- 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 Vic, per a finançar l’actuació local “Equips informàtics i noves
aplicacions”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 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.
2. L’Ajuntament de Vic va presentar, en data 8 setembre de 2017, una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Equips informàtics i noves aplicacions”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que 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. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
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s’utilitzarà la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous
tipus.
3. 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, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:



El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.

5. D’acord amb 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 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vic
Equips informàtics i noves aplicacions
175.000,00 EUR
0%
-0,33%
-1.745,93 EUR
5
63/2017

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2017 (B.O.E. núm. 215, de 07.09.2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

239

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.”
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 45.328,96 € (quaranta-cinc mil tres-cents vint-i-vuit
euros amb noranta-sis cèntims), a l'Ajuntament de Cardedeu, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Cardedeu presentà en data 28/07/2017 una sol·licitud d'un préstec de
1.100.000,00 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 Cardedeu.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.100.000,00 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.100.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 45.328,96 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 45.328,96 EUR a l'Ajuntament de Cardedeu 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
28/07/2017, 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 Cardedeu, 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.”
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 97.292,44 € (noranta-set mil dos-cents noranta-dos
euros amb quaranta-quatre cèntims), a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès presentà en data 28/07/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 2.361.000,00 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 Cerdanyola del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.361.000,00 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.361.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 97.292,44 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 97.292,44 EUR a l'Ajuntament de Cerdanyola 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 28/07/2017, 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 Cerdanyola 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.”
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 103.573,38 € (cent tres mil cinc-cents setanta-tres euros
amb trenta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat presentà en data 08/09/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 2.513.419,97 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.513.419,97 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.513.419,97 EUR amb una
subvenció d’import de 103.573,38 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 103.573,38 EUR a l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 08/09/2017, 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 l'Hospitalet de Llobregat, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
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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.”
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 122.688,71 € (cent vint-i-dos mil sis-cents vuitanta-vuit
euros amb setanta-un cèntims), a l'Ajuntament de Sabadell, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Sabadell presentà en data 06/09/2017 una sol·licitud d'un préstec de
3.220.164,73 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 Sabadell.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 3.220.164,73 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.977.292,50 EUR amb una
subvenció d’import de 122.688,71 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 122.688,71 EUR a l'Ajuntament de Sabadell 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
06/09/2017, 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 Sabadell, 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.”
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 35.868,45 € (trenta-cinc mil vuit-cents seixanta-vuit
euros amb quaranta-cinc cèntims), a l'Ajuntament d’Olivella, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament d'Olivella presentà en data 28/09/2017 una sol·licitud d'un préstec de
937.308,36 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'Olivella.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 937.308,36 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
0,770%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 836.508,79 EUR amb una
subvenció d’import de 35.868,45 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 35.868,45 EUR a l'Ajuntament d'Olivella 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
28/09/2017, 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'Olivella, 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.”
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 18.955,75 € (divuit mil nou-cents cinquanta-cinc euros
amb setanta-cinc cèntims), a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada presentà en data 08/08/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 460.000,00 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 Sant Joan de
Vilatorrada.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 460.000,00 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 460.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 18.955,75 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
disposal’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 18.955,75 EUR a l'Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada 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 08/08/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, 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.”
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 22.664,48 € (vint-i-dos mil sis-cents seixanta-quatre
euros amb quaranta-vuit cèntims), a l'Ajuntament de Sant Just Desvern, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Sant Just Desvern presentà en data 15/09/2017 una sol·licitud d'un
préstec de 550.000,00 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 Sant Just Desvern.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 550.000,00 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 550.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 22.664,48 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 22.664,48 EUR a l'Ajuntament de Sant Just
Desvern 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 15/09/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just Desvern, 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.”
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 20.868,53 € (vint mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb
cinquanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar presentà en data 09/08/2017 una sol·licitud d'un
préstec de 506.417,52 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 506.417,52 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 506.417,52 EUR amb una
subvenció d’import de 20.868,53 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 20.868,53 EUR a l'Ajuntament de Sant Pol de
Mar per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 09/08/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, 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.”
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 129.313,36 € (cent vint-i-nou mil tres-cents tretze euros
amb trenta-sis cèntims), a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda presentà en data 20/07/2017 una
sol·licitud d'un préstec de 4.476.964,37 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 Santa Perpètua de
Mogoda.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 4.476.964,37 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 3.138.053,19 EUR amb una
subvenció d’import de 129.313,36 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 129.313,36 EUR a l'Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda 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 20/07/2017, 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 Santa Perpètua de Mogoda, 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.”
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 23.020 € (vint-i-tres mil vint euros), a l'Ajuntament de
Sant Quintí de Mediona, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2017.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona presentà, en data 17/08/2017, una sol·licitud
d'un préstec de 1.200.000,00 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 Sant Quintí de Mediona.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.200.000,00 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 558.627,39 EUR amb una
subvenció d’import de 23.020,00 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 23.020,00 EUR a l'Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona 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 17/08/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, 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.”
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 20.124,49 € (vint mil cent vint-i-quatre euros amb
quaranta-nou cèntims), a l'Ajuntament de Sentmenat, amb l’objecte de subsidiar
el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Sentmenat presentà en data 08/08/2017 una sol·licitud d'un préstec
de 488.361,94 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 Sentmenat.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 488.361,94 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 488.361,94 EUR amb una
subvenció d’import de 20.124,49 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 20.124,49 EUR a l'Ajuntament de Sentmenat 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
08/08/2017, 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 Sentmenat, 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.”
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 8.241,63 € (vuit mil dos-cents quaranta-un euros amb
seixanta-tres cèntims), a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública facilitant, d’una part, la gestió per a
la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment
per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica i, de l’altra, subsidiant part
de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de la Torre de Claramunt presentà en data 05/06/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 200.000,00 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 la Torre de Claramunt.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 200.000,00 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
0,740%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 200.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 8.241,63 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 8.241,63 EUR a l'Ajuntament de la Torre de
Claramunt 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 05/06/2017, 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 la Torre de Claramunt, 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.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia per part de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf de
l’import de 10.000€, fixat dins de l’aportació total per a l’any 2016, a
conseqüència de la impossibilitat d’execució d’un projecte singular, derivat del
Contracte Programa signat entre aquesta entitat i la Diputació de Barcelona, en
data 15 de novembre de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident segon i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon
i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. En data 29 de setembre de 2016 la Junta de Govern va aprovar el contracte
programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf (Reg. Acords: 474/16), per tal d’establir el
marc de relacions entre ambdues entitats i desenvolupar els instruments de gestió
turística de la comarca. Aquest contracte programa va ser signat en data 15 de
novembre de 2016 (Registre convenis núm. 1189/16).
En aquest acord es va fixar en 103.354,18 € aportació prevista per a l’any 2016 i
aquest import es va desglossar en els següents conceptes i imports:
Concepte
Factor de garantia i corrector municipal
Factor de gestió
Projecte singular
Total

Import
80.983,61 €
12.370,57 €
10.000,00 €
103.354,18 €

2. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha presentat les justificacions
corresponents a aquesta aportació, però junt amb la darrera ha presentat un escrit
de renúncia de l’import corresponent al projecte singular (10.000 €) perquè no l’han
pogut executar.
Fonaments de dret
1. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer,
subapartat 3.4.i.3) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 14
d’abril de 2016 (núm. 3048/16), publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016, que
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atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per
un import superior a 100.000€.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR la renúncia parcial de l’aportació econòmica de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2016 fixada en el Contracte Programa signat entre la Diputació
de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, concretament, la
corresponent al concepte de projecte singular que tenia assignat l’import de 10.000 €.
Segon.- REAJUSTAR
aportació.

comptablement

l’operació

corresponent

a

l’esmentada

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del
Garraf.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la concessió de subvencions de la convocatòria realitzada, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes
culturals dels municipis capital de comarca de la província de Barcelona per a
l’any 2017.- 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
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 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8 de juny de
2017, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes culturals
dels municipis capital de comarca de la província de Barcelona per a l’any 2017, per
un import màxim de setanta mil euros (70.000.- EUR).
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS i a l’article 19.2 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 19 de juny de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província amb número d’identificació 351027.
Vista la clàusula 16 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 22.3 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 19 de setembre de 2017.
Vist l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals en data 7 de
setembre 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 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vist el punt 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) que atribueix a la Junta de Govern la
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de finançar projectes culturals dels municipis capital de
comarca de la província de Barcelona per a l’any 2017, d’acord amb la proposta de
l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats
que s’hi relacionen:
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NIF

ENS LOCAL

ACTUACIÓ

Puntuació

P0802200F

Ajuntament de Berga

50,5

P0809500B

Ajuntament de
Granollers

65,5

8.298 €

P0810100H

Ajuntament d’Igualada

Foment de la Sardana
La passada de l'Ascensió:
L'animació de carrer, els
entremesos contemporanis.
FINEART, FESTIVAL DE
FOTOGRAFIA D'IGUALADA

Import
concedit
4.000 €

67,75

8.582 €

CASINO: ART I PENSAMENT

72,75

9.216 €

Zona Intrusa 11 a la comarca

78.25

6.650 €

Cultura al territori 2017

64

8.107 €

60,5

7.664 €

64,5

8.171 €

73,5

9.311 €

P0811200E
P0812000H
P0827900B
P0829900J

Ajuntament de
Manresa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de Vic

P0830600C

Ajuntament de
Vilafranca

P0830800I

Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú

Publicació del llibre H25+1 i web
(Commemoració actes del 25è
aniversari de l'H. Associació per
les Arts Contemporànies)
Accions de suport a la creació,
participació i sensibilització en
diferents àmbits de la difusió
cultural
SINGULART. Programa de
Suport a la creació

Segon.- DESESTIMAR la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat (NIF P0821000G) amb l’actuació Campament del Patge Shelin i la
Cavalcada de Reis, per incompliment dels requisits ja que el projecte presentat no
s’ajusta al període d’execució establert a l’article 3 de la convocatòria.
Tercer.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als
projectes culturals de capital de comarca de la província per a l’any 2017, segons
estableix la convocatòria i les bases especifiques i atenent a la disponibilitat
pressupostària:
La comissió avaluadora, formada per una representant de l’Associació Professional de
Gestors Culturals de Catalunya i tres representants de la Gerència de Serveis de Cultura
han avaluat cadascuna de les sol·licituds i acordat la puntuació segons els criteris definits a
la convocatòria tal i com es detalla a continuació.
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a l’article 13 de la convocatòria i les bases
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 100 punts.
Les sol·licituds admeses que han tingut una puntuació total igual o superior a 50 punts han
estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com
estableix l’article 13 de la convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, al seu article 15, la subvenció
concedida serà com a màxim del 50% del cost total dels projectes i fins a esgotar la
consignació pressupostària.
Quan al pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’inclouen despeses de personal integrat
a l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 50 % del total del
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pressupost del projecte, no s’ha tingut en consideració, tal i com recull l’article 15 de la
convocatòria i les bases específiques.
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no
subvencionables (establertes a l’article 20) no s’han tingut en consideració a l’hora d’atorgar
la subvenció.
Criteris:
a) La qualitat i l’interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració,
concreció i coherència amb els objectius del mateix, fins a 30 punts que es repartiran
de la següent manera:
1. Qualitat del projecte segons la memòria presentada i el nivell de detall del pla
d’activitats presentat fins a 20 punts
2. El caràcter innovador de la proposta fins a 10 punts
b) L’impacte cultural, social i territorial del projecte presentat, fins a 15 punts a repartir de
la manera següent:
1. Públic previst, accessibilitat i durada les propostes presentades fins a 10 punts
2. Les iniciatives del projecte relacionades amb la creació de nous públics per a la
cultura fins a 5 punts.
c) El compromís de cooperació intermunicipal i la voluntat d’estructuració territorial i
cultural de la comarca fins a 10 punts
d) La potenciació de les relacions amb la comunitat (fins a 25 punts). Es valorarà:
1. L’existència d’un programa pedagògic associat al projecte fins a 10 punts
2. La inclusió de la participació de la ciutadania en el desenvolupament del projecte
fins a 15 punts
e) El disseny d’un pla de comunicació i difusió de les iniciatives generades pel projecte
(fins a 10 punts)
f)

El desenvolupament d’un pressupost coherent i equilibrat amb el projecte (fins a 10
punts)

Per atorgar el suport a cadascun dels projectes s’han tingut en compte dues variables, d’una
banda s’ha procedit a dividir l’import de la convocatòria (70.000 euros) per la suma de les
valoracions totals de cadascun dels projectes estimats (597,25 punts), establint un import
arrodonit de 117 euros per punt obtingut.
En el cas que l’import a atorgar a un ajuntament, segons la puntuació obtinguda, superi la
quantitat per ells sol·licitada, s’ha proposat l’import de la seva sol·licitud. Igualment s’ha fet
en el cas que l’import corresponent per punts superi el 50% del cost del projecte, limitació
establerta a la clàusula 15 de la convocatòria.
Els imports no assignats en aquesta primera ronda de repartiment s’han re-assignat seguint
el mateix procediment: dividir l’import sobrant (4.536,50 euros) pel total de punts dels
projectes estimats que no han arribat al llindar de la seva sol·licitud o al 50% del cost total
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del projecte (469,5 punts), establint un import de 9’68 euros per punt obtingut i arrodonint els
cèntims de la quantitat total respectivament atorgada a la unitat.
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:

NIF

ENS
LOCAL
Ajuntament
de Berga

ACTUACIÓ

P0809500B

Ajuntament
de
Granollers

P0810100H

Ajuntament
d’Igualada

P0811200E

Ajuntament
de Manresa

Foment de la
Sardana
La passada de
l'Ascensió:
L'animació de
carrer, els
entremesos
contemporanis.
FINEART,
FESTIVAL DE
FOTOGRAFIA
D'IGUALADA
CASINO: ART I
PENSAMENT

P0812000H

Ajuntament
de Mataró

Zona Intrusa 11 a
la comarca

P0827900B

Ajuntament
de Terrassa

Cultura al territori
2017
Publicació del
llibre H25+1 i
web
(Commemoració
actes del 25è
aniversari de l'H.
Associació per
les Arts
Contemporànies)
Accions de
suport a la
creació,
participació i
sensibilització en
diferents àmbits
de la difusió
cultural
SINGULART.
Programa de
Suport a la
creació

P0802200F

P0829900J

Ajuntament
de Vic

P0830600C

Ajuntament
de
Vilafranca

P0830800I

Ajuntament
de Vilanova i
la Geltrú

A1

A2

B1

B2

C

D1

D2

E

F

TOTAL

11,25

3,25

5,5

3

4

4,5

7,5

5

6,5

50,5

15,75

5,5

6,75

3

5,25

2

10,5

8,75

8

65,5

18

6,25

7,25

3,75

4,25

4,25

8

8

8

67,75

17,25

8,25

7,25

3,5

7,25

5,75

10,25

6,5

6,75

72,75

16,75

8

6,25

4,75

9,25

9

8,75

8,25

7,25

78.25

14

7,25

8

4,25

3

3,25

10,5

6,75

7

64

14,25

6

6

3,75

3,75

1,5

10,5

7,25

7,5

60,5

13,25

5,25

7,5

4,5

3,25

7,25

9,75

7

6,75

64,5

16

6,25

9

4,75

4,5

8,5

9,5

7,75

7,25

73,5

Quart.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de seixanta-nou mil nou-cents noranta-nou euros (69.999.- EUR) amb càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40101/33400/46200 del pressupost de despeses de 2017
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall:
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NIF
P0802200F
P0809500B
P0810100H
P0811200E
P0812000H
P0827900B
P0829900J
P0830600C
P0830800I

ENS LOCAL
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Granollers
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilafranca
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Import
concedit
4.000 €
8.298 €
8.582 €
9.216 €
6.650 €
8.107 €
7.664 €
8.171 €
9.311 €

Operació
comptable/posició
1703004330 / 1
1703004330 / 2
1703004330 / 3
1703004330 / 4
1703004330 / 5
1703004330 / 6
1703004330 / 7
1703004330 / 8
1703004330 / 9

Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
d’un conveni marc amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic i
l’Associació Festival Internacional de Música de Cantonigròs, amb l’objecte de
fomentar la celebració anual del Festival Internacional de Música de Cantonigròs
i contribuir a la seva projecció pública.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Antecedents.
El Festival Internacional de Música de Cantonigròs (en endavant FIMC) és un dels
grans festivals de música coral que se celebren a Catalunya, que s’ha celebrat de
manera interrompuda des de l’any 1983 a la comarca d’Osona i que enguany arribarà
a la seva 35ena. edició.
El FIMC treballa amb el convenciment de que la música pot ser una eina d’acostament
i enfortiment dels llaços d’amistat entre nacions. Té una decidida vocació internacional,
sumada a la qualitat i diversitat musical i cultural i compta amb la convivència activa
entre participants i veïns d’algunes poblacions de les comarques d’Osona, Garrotxa,
Bages i la Selva.
El Departament de Cultura de la Generalitat considera que el FIMC és una
manifestació cultural de primer nivell i una iniciativa que contribueix a un major
coneixement fora de les nostres fronteres de la realitat social i cultural de Catalunya,
sobretot, de la presència, la participació i la convivència de ciutadans catalans amb
cantaires d’arreu del món.
La Diputació de Barcelona, en l’àmbit de la cooperació cultural en la demarcació
territorial de les comarques barcelonines, presta un servei públic definit per la
promoció de la cultura, les arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents
públics i privats en el foment d’iniciatives culturals.
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L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona ha assolit i
consolidat un elevat grau de compromís i de servei envers els ajuntaments i la
ciutadania, treballant en àmbits com la lectura pública, el patrimoni cultural, la difusió
artística, els recursos i activitats culturals o, ja més específicament, la cultura popular i
tradicional.
L’Ajuntament de Vic, com a seu principal del FIMC, vol donar suport a la celebració
d’aquest esdeveniment que considera una iniciativa cultural singular i rellevant.
La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic tenen la
voluntat de promoure l’activitat i el patrimoni cultural en el seu àmbit competencial i
territorial, ja sigui a nivell nacional, comarcal o local. El FIMC és per totes elles una
gran oportunitat per complir amb aquests objectius i continuar acostant als ciutadans
unes activitats i iniciatives culturals de primer nivell.
Les institucions esmentades estan d’acord en que existeixen raons d’interès general
per donar el seu suport al FIMC i tenen la voluntat de formalitzar un acord marc de
col·laboració amb els seus organitzadors.
Fonaments de dret.
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part
del nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 91 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que la Llei de bases de règim local estableix que la cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre l’Administració Local i les Administracions de l’Estat i de
les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú,
es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en
les llei, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius
que se subscriguin.
Vist que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix que
les Administracions Públiques, en l’àmbit de les seves competències, podran
subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat amb la finalitat de millorar
l’eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis
públics i contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública, tot complint amb la
legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
D’acord amb la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i
tradicional i de l’associacionisme cultural, la cultura popular i tradicional inclou tot el
que fa referència al conjunt de manifestacions culturals, tant materials como
immaterials com són, entre d’altres, la música i els instruments, els balls i les
representacions i també les activitats tendents a difondre-les arreu del territori a tots
els ciutadans. Al mateix temps, la Llei estableix un mandat a les administracions
públiques de Catalunya per a fomentar i conservar les activitats de cultura popular i
tradicional en el seu àmbit territorial i donar suport a les entitats que les mantenen i les
difonen.
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Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels
objectius d’interès comú, essent un d’ells el conveni de col·laboració.
Atès que l’article 303 del R.O.A.S estableix que pel conveni s’estableix una relació de
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels qual tinguin un interès comú.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat
3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada la 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 formalització d’un conveni marc amb la Generalitat
Catalunya, l’Ajuntament de Vic i l’Associació Festival Internacional de Música
Cantonigròs per fomentar la celebració anual del Festival Internacional de Música
Cantonigròs i contribuir a la seva projecció pública, d’acord amb la minuta que
transcriu a continuació:

de
de
de
es

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE
VIC, L’ASSOCIACIÓ FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS.
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, l’Hble. Sr. Lluis Puig i Gordi, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
D’una altra, el Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, diputat delegat de Cultura de la Diputació de
Barcelona,
D’una altra, Il·lma. Sra. Anna Erra i Solà, alcaldessa de Vic.
I de l’altra, el senyor Josep Maria Busquets Galera, president de l’Associació Festival
Internacional de Música de Cantonigròs.
ACTUEN
El primer, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que disposa 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.
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El segon, en representació de la Diputació de Barcelona, facultat d’acord amb la Refosa
1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència
núm.3048/16, de data 14 d’abril de 2016 i assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch i
Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació
7731/16, de data 28 de juliol de 2016.
La tercera en representació de l’Ajuntament de Vic, amb NIF P0829900J, d’acord amb el
que disposa l’article 53.1a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació amb l’article 21.1 b)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
I el quart, en representació de l’Associació Festival Internacional de Música de Cantonigròs,
amb NIF G58338773, inscrita al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i
Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el dia 30 de
maig de 1983, amb el número 6195-J/1, d’acord amb el certificat de la secretària d’aquesta
entitat de data 22 de maig de 2017.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i
EXPOSEN
I. Que el Festival Internacional de Música de Cantonigròs (d’ara endavant FIMC) és un
festival basat en la competició i exhibició de música coral mixta, veus iguals femenines i cors
infantils i que, durant l’any 2017, arribarà a la seva 35èna edició. El festival s’ha celebrat de
manera ininterrompuda des del 1983 a la comarca d’Osona i és un dels grans referents dels
festivals de música coral que se celebren a Catalunya.
Al llarg de les seves 34 edicions el festival ha acollit a formacions musicals de més de 70
països, provinents dels cinc continents, així com grups corals de la pràctica totalitat de les
comunitats autònomes de l’estat espanyol.
El FIMC treballa amb el convenciment de que la música pot ser una eina d’acostament i
d’enfortiment dels llaços d’amistat entre nacions. I ho fa a través d’una decidida vocació
internacional, sumada a la qualitat i diversitat musical i culturals. Però també amb la
convivència activa entre els participants i els veïns d’algunes poblacions de les comarques
d’Osona, la Garrotxa, el Bages i la Selva que ofereixen les seves llars per hostatjar els
cantaires durant els dies que dura el festival.
El FIMC està basat en la forma de competició en diferents categories, i compta amb un jurat
internacional que acredita i valora la qualitat artística dels participants, sent aquest
reconeixement una important carta de recomanació pels grups, especialment a l’hora de
participar en altres festivals competitius.
El FIMC ofereix un gran nombre de concerts, uns 30, tant en la seva secció oficial de
concurs com en la seva secció Off Festival que s’estima que arriben anualment a milers de
persones.
II. Que, d’acord amb la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular
i tradicional i de l’associacionisme cultural, la cultura popular i tradicional inclou tot el que fa
referència al conjunt de manifestacions culturals, tant materials com immaterials com són,
entre d’altres, la música i els instruments, els balls i les representacions i també les activitats
tendents a difondre-les arreu del territori a tots els ciutadans. Al mateix temps la Llei
estableix un mandat a les administracions públiques de Catalunya per a fomentar i
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conservar les activitats de cultura popular i tradicional en el seu àmbit territorial i donar
suport a les entitats que les mantenen i les difonen.
Correspon al Departament competent en matèria de cultura l’impuls de les polítiques
necessàries per a contribuir a la consecució dels objectius establerts pels capítols II i III de
l’esmentada Llei, relatius a la dinamització sociocultural i a l’associacionisme cultural.
El Departament de Cultura de la Generalitat considera que el FIMC és una manifestació
cultural de primer nivell i una iniciativa que contribueix a un major coneixement fora de les
nostres fronteres de la realitat social i cultural de Catalunya a partir, sobre tot, de la
presència, la participació i la convivència de ciutadans catalans amb cantaires d’arreu del
món.
També es creu especialment destacable i rellevant que aquesta singular iniciativa cultural
arribi, l’any 2017, a la seva XXXV edició.
III. La Diputació de Barcelona, per la seva banda, en l’àmbit de la cooperació cultural en la
demarcació territorial de les comarques barcelonines, presta un servei públic definit per la
promoció de la cultura, les arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i
privats en el foment d’iniciatives culturals.
L'Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona ha assolit i consolidat un
elevat grau de compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania, treballant en
àmbits com la lectura pública, el patrimoni cultural, la difusió artística, els recursos i activitats
culturals o, ja més específicament, la cultura popular i tradicional. Per aquest motiu la
Diputació de Barcelona reconeix la importància de l’activitat cultural desplegada pel FMCI i
manifesta la seva voluntat de col·laborar amb els seus organitzadors al llarg dels propers
anys.
IV. Que totes les administracions descrites a l’inici del present document tenen el mandat i la
voluntat de promoure l’activitat i el patrimoni cultural en el seu àmbit competencial i
territorial, ja sigui a nivell nacional, comarcal, o local. El FIMC és, per a totes elles, una gran
oportunitat per complir amb aquests objectius i continuar acostant als ciutadans unes
activitats i iniciatives culturals de primer nivell. Per aquest motiu també estan d’acord en que
existeixen raons d’interès general per donar el seu suport, al llarg dels propers anys, al
FIMC, i consideren que la millor manera de formalitzar aquesta voluntat es mitjançant la
signatura d’un conveni pluriennal que posi de manifest el compromís i el suport al FIMC per
part de totes elles.
V. D’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i l’article 110. 1 c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió de ************ de 2017 va aprovar la minuta d’aquest conveni, d’acord
amb la certificació de data ************* de 2017 del seu secretari/a general
***************************
VI. D’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i l’article 110.1 c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Vic, en sessió ordinària de data ************************ , va aprovar la minuta d’aquest
conveni, d’acord amb la certificació de ***** de ****** de 2017 de la seva secretaria.
En conseqüència les parts acorden ordenar la col·laboració mitjançant aquest conveni
d’acord amb els següents

274

Àrea de Presidència
Secretaria General

PACTES:
Primer. Objecte
L’objecte del conveni és establir el règim de col·laboració entre el Departament de Cultura
de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vic, i l’Associació Festival
Internacional de Música de Cantonigròs (d’ara endavant l’Associació) per contribuir a la
continuïtat del FIMC.
Segon. Compromís de les administracions
a) El Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Vic reconeixen l’excepcional importància que per a la cultura popular i tradicional catalana té
el projecte del FIMC. Per aquest motiu expressen el seu compromís de col·laborar amb
l’Associació per a fer possible la celebració anual del FIMC i contribuir a la seva projecció
pública.
Els àmbits i detalls d’aquesta col·laboració es descriuen en alguns dels pactes d’aquest
document. Malgrat tot, i si durant el període de vigència del conveni el Departament de
Cultura de la Generalitat, la Diputació de Barcelona o l’Ajuntament de Vic consideren
necessari ampliar o modificar el marc d’aquesta col·laboració, les parts podran signar una o
diverses addendes al present conveni.
b) L’Ajuntament de Vic, com a seu principal del FIMC, i sempre dins del seu àmbit
competencial, manifesta la seva disposició a donar, si escau, el suport necessari per a la
celebració del FIMC.
Tercer. Finançament
El present conveni no suposa un compromís econòmic pel Departament de Cultura de la
Generalitat, per la Diputació de Barcelona ni per l’Ajuntament de Vic però, en compliment de
la voluntat de col·laboració descrita al pacte primer, i durant el termini de vigència del
conveni, les administracions esmentades podran atorgar subvencions a l’Associació per a la
continuïtat i la consolidació del projecte FIMC.
Aquestes possibles subvencions s’ajustarien a la normativa en matèria de subvencions i
ajuts vigent en cada moment, i restarien supeditades a les disponibilitats pressupostàries i a
l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat, o de les diferents administracions, per a
l’anualitat corresponent.
La participació en l’organització de l’activitat, prevista a l’apartat b) del pacte segon d’aquest
conveni, també restaria supeditada al compliment de la normativa vigent en matèria de
contractació pública i a les disponibilitats pressupostàries corresponents.
Quart. Acceptació i compromisos del l’Associació
a) L’Associació accepta formalment les condicions que s’hi pacten en el present conveni i,
de manera especial, les condicions de lloguer dels espais de titularitat municipal.
b) L’Associació es compromet a organitzar, impulsar i difondre el FIMC durant el termini de
vigència del present conveni i a fer tot el que estigui al seu abast per garantir la seva
continuïtat, consolidació i creixement de públics i participació de grups corals, tant nacionals
com internacionals.
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A tal efecte l’Associació podrà signar amb tercers els acords, convenis o contractes que
consideri necessaris pel compliment d’aquests objectius.
c) L’Associació informarà anticipadament al Departament de Cultura de la Generalitat, a la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic de la subscripció dels compromisos descrits al
punt b) d’aquest pacte, especialment si d’ells se’n deriven actuacions o col·laboracions
similars a les que regula el present conveni. Cadascuna de les diferents administracions
públiques es reserven el dret de negociar amb l’Associació la conveniència de subscriure
conjuntament algun dels convenis o contractes abans esmentats.
d) Durant el període de vigència d’aquest conveni l’Associació també mantindrà informades
a les tres administracions públiques del programa i el pressupost anuals del festival, així
com de la resta d’activitats vinculades o incloses al projecte FIMC.
Cinquè. Comissió de Seguiment
El Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic,
constituiran una comissió de seguiment de les activitats objecte d'aquest conveni. Aquesta
comissió estarà formada per un representant de cadascuna de les administracions i l’entitat
signants. La Comissió es reunirà un cop a l’any, preferentment després de cada edició del
FIMC. La seva funció serà analitzar i valorar els resultats de l’activitat realitzada i ser
informada del projecte i el plantejament de l’edició següent. També resoldrà les incidències
que es puguin produir en relació amb les matèries i compromisos regulats en aquest
conveni, així com les possibles discrepàncies sorgides en l’aplicació i la interpretació del
conveni, i sempre amb la voluntat d’evitar possibles litigis.
La Comissió també es podrà reunir sempre que ho sol·liciti alguna de les parts signants.
Sisè. Vigència del conveni
El conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i fins al 31 de desembre de
2019.
Setè. Publicitat i difusió
A tots els materials i intervencions relacionats amb la comunicació i publicitat general de les
activitats previstes en aquest conveni editats per l’Associació hi constarà la menció al
Departament de Cultura de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Vic,
amb les seves tipografies i imatges específiques.
L’Associació comunicarà a les diferents administracions signants d’aquest conveni la
convocatòria de les rodes de premsa o qualsevol altre acte de comunicació pública o signatura
de possibles convenis i/o contractes relacionats amb les activitats objecte d’aquest conveni per
tal de facilitar la seva possible presència i participació en cas que ho considerin oportú.
Les diferents administracions signants es comprometen a difondre les activitats més
destacades i rellevants del FIMC a través de la seves webs i de qualsevol dels mecanismes de
difusió habituals de què disposin (butlletins, Twitter, Facebook, etc.). Aquest compromís restarà
vinculat al compliment per part l’Associació del que es preveu al punt d) del pacte quart
d’aquest conveni.
Vuitè. Causes d’extinció
Són causes d’extinció del present conveni, a part del compliment del seu objecte:
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a) La desaparició de l’activitat que justifica el seu objecte, o el transcurs de la vigència
d’aquest acord.
b) El mutu acord entre les parts
c) L’incompliment per les parts de qualsevol dels seu pactes
d) Qualsevol altra que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
Novè. Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni de
col·laboració seran de coneixement i competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa de la ciutat de Barcelona.
I perquè així consti, les parts signen el present document, en quatre exemplars originals i a
un sol efecte en el lloc i la data que s’assenyalen.”

Segon.- FACULTAR el diputat delegat de Cultura per a la formalització d’aquest
conveni i per a quantes actuacions se’n derivin.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les parts interessades.”
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Carta de Compromís de Xarxa RICC.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 següent:
“La Regional Initiative for Culture and Creativity (en endavant, Xarxa RICC) és una
xarxa informal composada per regions representades per les seves respectives
delegacions situades a Brussel·les.
Aquesta xarxa té per objectiu proporcionar a les administracions regionals europees
una plataforma europea estratègica per proposar una dimensió regional a les
polítiques culturals, la creació d’una agenda cultural europea i participar en activitats
europees claus i programes de suport.
La Xarxa RICC està co-presidida per tres regions: País Basc, Regió Emilia-Romagna i
Regió Friuli Venezia Giulia, i la composen vint-i-sis membres regionals, sota la direcció
de representants de les Oficines de Brussel·les que treballen amb experts de les seves
Regions.
Aquesta xarxa no té personalitat jurídica, ni estatuts, ni òrgans de govern formals.
La Diputació de Barcelona en el seu Pla d’Actuació del Mandat 2016-2019 fixa entre
les seves línies d’actuació l’acció internacional de la Diputació de Barcelona i els ens
locals de la seva demarcació. Així mateix, recull entre els seus objectius específics
reforçar el posicionament internacional de la Diputació de Barcelona i els ens locals de
la seva demarcació i promoure la participació dels ens locals de la demarcació de
Barcelona i de les àrees de la Diputació de Barcelona a Europa i als programes
europeus.
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La dimensió internacional de la matèria de Cultura és considerada d’especial
rellevància per ser clau per la cohesió social dels municipis i per la seva potencial
contribució al posicionament internacional de la corporació i del seu territori. Un dels
instruments per fer més efectiva aquesta acció és participar en xarxes internacionals
d’administracions públiques especialitzades en aquesta matèria.
L’activitat de la Xarxa RICC és d’interès de la Diputació de Barcelona perquè
constitueix una font d’informació important sobre els programes de la Unió Europea en
matèria de cultura amb potencial afectació sobre les administracions públiques
regionals i locals. Aquesta xarxa pot ajudar a la Diputació de Barcelona a canalitzar la
seva visió en matèria cultural des d’un punt de vista local cap a la Unió Europea i
d’altres instàncies internacionals i possibilitar el contacte amb potencials socis de
futurs projectes europeus.
Tot i que es tracta d’una xarxa d’àmbit regional es considera adient participar-hi donat
que són escasses les xarxes europees de cultura del nostre nivell territorial. A més, la
Diputació ha estat convidada a participar per les institucions que co-presideixen la
Xarxa RICC en les seves accions i agenda.
La participació en aquesta xarxa no requereix del pagament de cap quota de soci ni
comporta cap compromís econòmic per a la Corporació.
L’adhesió a aquesta Xarxa RICC es materialitza mitjançant la signatura d’un formulari
que porta per títol “COMPROMÍS POLÍTIC DE LA XARXA RICC”. Aquest document
informa que la seva signatura implica l’acceptació de la missió, visió, propòsit i gestió,
així com la participació en les activitats i agenda de la Xarxa RICC.
En aquest sentit, s’entén com a missió de la Xarxa RICC el següent: “proporcionar a
les administracions regionals europees una plataforma europea estratègica per
proposar una dimensió regional a les polítiques culturals i de creació i una agenda
cultura europea, - en línia amb la dimensió d’especialització smart, i els principis de
subsidiarietat i responsabilitat – i participar en activitats europees claus i programes de
suport”.
S’entén com a visió de la Xarxa RICC el següent: “els actors regionals estan en una
posició d’afegir allò que sovint manca a Brussel·les, i és una perspectiva més propera
a la realitat i l’experiència i especialització regional, les polítiques públiques i la seva
articulació territorials i els vincles directes amb els actors regionals i els ciutadans”.
S’entén com a gestió de la Xarxa RICC el següent: “el fet que la Xarxa RICC està copresidida per tres regions (País Basc, Regió Emilia-Romagna i Regió Friuli Venezia
Giulia) i la composen 26 membres regionals. La dirigeixen representants de les
Oficines de Brussel·les que treballen amb els experts de les seves Regions.
S’entén per activitats de la Xarxa RICC el següent: “el fet que els dos eixos principals
que seran essencials per aquesta iniciativa són, d’una banda, fer lobby a les
institucions europees per a la presa de decisions en polítiques culturals i, d’altra
banda, cooperar per a desenvolupar projectes comuns sota els programes europeus”.
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Atés que l’acte d’adhesió té naturalesa d’instrument similar a un protocol general,
d’acord amb el que estableix l’article 47.1 de la Llei Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
Atès que l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic disposa que no tindran la consideració de convenis, els Protocols Generals
d’Actuació o instruments similars que comportin simples declaracions d’intencions de
contingut general o que expressin la voluntat de les Administracions i parts
subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin la
formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat
3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada la 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.- AUTORITZAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Carta de
Compromís de la Xarxa RICC, d’acord amb la seva naturalesa d’instrument similar a
un protocol general, d’acord amb el que estableix l’article 47.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
La Diputació de Barcelona s’adhereix a la carta de compromís d’aquesta Xarxa que té
com a missió, visió, gestió i activitats el descrit en la part expositiva d’aquest dictamen.
La qualitat de soci no implica per a la Diputació cap aportació econòmica ni la recepció
de cap finançament econòmic per a l’execució de les seves activitats.
Segon.- FACULTAR el diputat delegat de Cultura per tal que pugui formalitzar la
documentació necessària per materialitzar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la
Carta de Compromís de la Xarxa RICC.”
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Gerència de Serveis d’Educació
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51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les seves bases específiques per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a les llars
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona,
per al curs 2016-2017.- 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 següent:
“ATÈS que el preàmbul de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya
(LEC) defineix el servei públic d'educació com un servei essencial de la comunitat que
pot ser prestat pels poders públics i per la iniciativa social com a garantia dels drets
fonamentals dels ciutadans i de les ciutadanes.
VIST que l’article 198 de la LEC preveu la subvenció de les llars d’infants de titularitat
privada que desenvolupin una activitat amb finalitat essencial de servei i que entre els
criteris de preferència que s’estableixin hi ha d’haver la satisfacció de necessitats
d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones
rurals.
VIST que l’actual context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el
conjunt de les administracions públiques i, particularment, les administracions locals.
Fet que s’ha traduït en el conjunt de les administracions en una insuficiència de
recursos econòmics que està dificultant, en moltes ocasions, el manteniment
d’actuacions i serveis adreçats a les famílies i, especialment, dels adreçats a la
comunitat educativa. Entre aquestes, el suport econòmic necessari per al manteniment
de llars d’infants i centres educatius destinats a infants de 0 a 3 anys, amb incidència
directa en l’equitat de tracte i la igualtat d’oportunitat per a les famílies i infants dels
municipis de la demarcació de Barcelona.
ATÈS que una de les competències reconegudes per l’art. art.159 LEC als ens locals
és la cooperar amb l'Administració de la Generalitat en els diferents aspectes del
sistema educatiu, inclòs el seu manteniment econòmic.
ATÈS que la Diputació de Barcelona, en l’àmbit específic de l’educació, i des de la
Gerència de Serveis d’Educació, coopera i col·labora amb els governs locals de la
seva demarcació amb la finalitat de donar la cobertura adequada a les necessitats
educatives emergents i de conferir suport en matèria de centres educatius; i atès que
darrerament s’han impulsat programes específics de finançament de les llars d’infants,
a fi de contribuir al funcionament d’aquests centres i al sosteniment de les places, és
voluntat estendre aquest suport a altres entitats que actuen sobre el territori amb
vocació de servei públic.
VIST que l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança)
considera que la millora de l’educació, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, així
com l’atenció a la infància en risc, són una necessitat social d’interès general.
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ATESA la voluntat de cooperar en el sosteniment de les llars d’infants dels respectius
territoris, es planteja aquesta convocatòria i les bases que la regulen, que té per
objecte l’atorgament de subvencions destinades a les llars d’infants de titularitat
privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2016-2017.
VIST que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’UN
MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), que aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40300/32000/48901 del pressupost de l’any 2017 de la Diputació de
Barcelona.
VIST el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 17 i
següents de l’Ordenança.
ATÈS que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS, i a l’article 14.3
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de l’extracte d’aquestes convocatòries en llengua catalana i castellana.
VIST el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
VIST el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
VIST el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
ATÈS que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar a la Junta de
Govern l’exercici de la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió
de subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.b)
de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR la convocatòria núm. 9343/2017 i les seves bases específiques
per a l’atorgament de subvencions destinades al suport a les llars d’infants de titularitat
privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017 mitjançant la minoració de les quotes
relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, en l’àmbit de l’Àrea
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de Cultura, Educació i Esport de la Gerència de Serveis d’Educació, de la Diputació de
Barcelona, el text íntegre de les quals és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DESTINADES AL SUPORT A LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT
PRIVADA D’INICIATIVA SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA PER AL
CURS 2016-2017 MITJANÇANT LA MINORACIÓ DE LES QUOTES RELATIVES A
L’ESCOLARITZACIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTES LLARS D’INFANTS”.
Codi de la convocatòria: 9343/2017 de la Gerència de Serveis d’Educació.
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 , va ser
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, publicada al
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017.
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest
procediment de concessió.
2. Objecte i finalitat
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a ajuts pel suport a les llars d’infants de titularitat privada
d’iniciativa social per al curs 2016-2017 mitjançant la minoració de les quotes relatives a
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2017, aquests ajuts tenen per
finalitat el sosteniment de serveis essencials de la comunitat i es configuren d’acord amb la
condició de necessitat social d’interès general que la normativa de subvencions atorga a les
accions de millora de l’educació, la lluita contra la pobresa, l’exclusió social i l’atenció a la
infància en risc. Així doncs, aquests ajuts es destinaran íntegrament a minorar les quotes
relatives a l’escolarització dels alumnes de les escoles bressol privades d’iniciativa social
corresponents al curs escolar 2016-2017.
3. Període d'execució
Els ajuts concedits a l’empara d’aquest règim regulador s’hauran de destinar a finançar
despeses d’escolarització de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs
escolar 2016-2017 (del 1.09.2016 al 31.08.2017).
Els presents ajuts no tenen caràcter recurrent.
4. Beneficiaris i requisits dels sol·licitants
Poden concórrer a la convocatòria d’aquests ajuts les entitats privades d’iniciativa social
titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que tinguin domicili social a la
província de Barcelona, que escolaritzin infants de zero a tres anys, i que reuneixin totes i
cadascuna de les següents condicions:

287

Àrea de Presidència
Secretaria General

a) estar autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
impartir el primer cicle de l’educació infantil.
b) estar constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre, inscrites al registre
públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona.
c) no superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre.
d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de
les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer
cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant els documents que s’indiquen en aquesta convocatòria.
5. Documentació a aportar
5.1 La sol·licitud de subvenció es presentarà en el model normalitzat a l’efecte. Els models
normalitzats de sol·licitud i annexos previstos es troben a la pàgina web
http://www.diba.cat/web/educacio/esfl.
5.2 A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti els següents
extrems:

a) Identificació de l’entitat, aportant:
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o
aquella en la que consti el darrer objecte social.
 Inscripció registral de l’entitat.
 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
b) Identificació del representant legal, aportant:
 Fotocòpia del DNI.
 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat
que acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant.
c) Memòria i dades d’escolarització i matriculació del centre (Annex 1)
d) Declaració responsable del cost del servei d’escolarització (Annex 2)
e) Declaració responsable del compliment dels requisits i obligacions i declaració
responsable conforme de la direcció del centre i el personal educador estan en
possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres (Annex 3)
f) Declaració responsable del què preveu la Llei 26/2015, de modificació del sistema de
protecció de la infància i l’adolescència, per l’activitat objecte de subvenció que
implica contacte habitual amb menors (Annex 4)
g) Declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció o d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (Annex 5).
h) Declaració responsable que l’entitat ha aportat la documentació acreditativa a la
Diputació de Barcelona (Annex 6).
i) Altres documents que s’estimin oportuns i/o acreditin els elements de valoració
previstos als criteris específics d’atorgament de les subvencions.
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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.
El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel
representant legal de l’entitat sol·licitant.
No serà necessària la presentació dels documents corresponents als punts a) i b) d’aquesta
base sempre i quan en la sol·licitud s’indiqui l’any i el núm. de la convocatòria anterior en la
que es va presentar, promoguda per la Gerència de serveis d’Educació, i sempre que a la
sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van
presentar.
6. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
6.1 En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant per correu electrònic, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia
següent al d’haver efectuat dita comunicació, procedeixi a la seva rectificació o a la
incorporació de les esmenes necessàries. Si no atén el referit requeriment se’l tindrà per
desistit de la seva sol·licitud.
6.2 Criteris automàtics d’esmena
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a
l’ens sol·licitant, la gerència instructora podrà adoptar els criteris de revisió que tot seguit
s’indiquen amb els efectes que s’hi detallen:
•
•

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

7. Termini, formes i lloc de presentació de les sol·licituds:
7.1 Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la Base 5, s’hauran de
presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona, actualment: c/
Comte d'Urgell, 187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona; c/
Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra –
Barcelona, tots ells amb horari de dilluns a divendres de 08:30 a 14:30h També es podran
presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 16.4 .4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en
endavant, LPAC).
7.2 El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 20 dies
naturals.
7.3 Les entitats que siguin titulars de més d’un centre presentaran una única sol·licitud,
segons el formulari del model normalitzat, on constaran les dades del primer centre. Les
dades corresponents al segon i posteriors centres s’emplenaran en l’annex de l’esmentat
model.
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7.4 La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes
que regulen aquesta convocatòria.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció:
Sense perjudici del compliment de la condició de beneficiari d’acord amb la base reguladora
4, per valorar les sol·licituds es tindrà en compte:
a) El nombre d’alumnes que constin escolaritzats a les llars d’infants a la finalització del
curs escolar objecte de la convocatòria.
b) Entre els anteriors, el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials, referit
a l’alumnat que disposa de dictamen d’escolarització per part d’equips
d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) o altres certificats i informes
amb efectes equivalents (acreditació d’una discapacitat igual o superior al 65%).
c) El domicili de cada llar d’infants. Per determinar les llars d’infants privades d’iniciativa
social que compleixen la condició d’estar en entorns socioeconòmics o culturals
desfavorits s’estableix el criteri de coincidència amb el codi postal que correspongui
als centres educatius classificats d’alta complexitat pel Departament d’Ensenyament
mitjançant l’ annex a la Resolució de 12 de maig de 2017, del director general de
Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública la llista de centres
educatius qualificats de màxima complexitat.
Municipis/Codis postals amb centres
de alta complexitat
Municipi
Codi postal
Argentona
08310
Badalona
08913
08914
08917
08918
Badia del Vallès
08214
Barcelona
08001
08003
08004
08014
08016
08018
08019
08020
08028
08030
08031
08032
08033
08035
08038
08041
08042
Canovelles
08420
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Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Franqueses del Vallès, Les
Granollers
Hospitalet de Llobregat, L'

Igualada
Manlleu
Manresa

Martorell
Mataró

Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montornès del Vallès
Pineda de Mar
Prat de Llobretat, El
Rubí
Sabadell

Sant Adrià de Besòs
Sant Boi de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet

Santa Margarida de Montbui
Terrassa

Torrelles de Foix
Vic
Vilafranca del Penedès

08940
08950
08520
08401
08403
08901
08902
08904
08905
08906
08907
08700
08560
08240
08242
08243
08760
08302
08303
08304
08100
08110
08170
08397
08820
08191
08201
08202
08204
08205
08207
08208
08930
08830
08620
08921
08922
08923
08710
08222
08223
08224
08225
08226
08227
08228
08737
08500
08720

10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2017 per a la concessió de les subvencions
regulades en la present convocatòria serà d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS
(1.500.000,00 €) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48901.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
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11. Determinació de la quantia de la subvenció per a cada sol·licitant
L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits, en funció de la
puntuació que s’obtingui en aplicar el següent barem:
Criteri 1: nombre d’alumnes escolaritzats al centre segons el següent barem:
-

-

Alumne escolaritzat en una llar d’infants en zona amb mateix
codi postal que un centre educatiu classificat d’alta complexitat
pel Departament Ensenyament Generalitat de Catalunya
Alumne escolaritzat en una llar d’infants que no compleixi la
condició anterior

2 punts

1 punt

Criteri 2: nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials:
-

Alumne escolaritzat amb necessitats educatives especials (es
considera alumne amb necessitats educatives especials aquell
que compleixi les condicions descrites a la base 9.b)

4 punts

L’assignació individualitzada es farà de forma proporcional als punts totals obtinguts per
cada ens destinatari fins esgotar la quantia assignada per convocatòria.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades.
12. Òrgan competent per a la instrucció i proposta de resolució
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
D’acord amb l’establert en l’article 23.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona, la proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un
òrgan col·legiat que estarà format per:
•
•
•
•
•

El President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o la persona que el
substitueixi.
Un/a representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
El Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
El Gerent de Serveis d’Educació o persona en qui delegui.
Un/a representant de la Gerència de Serveis d’Educació, que actuarà com a
secretari/ària.

L’òrgan competent per a la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
13.1 Instruïdes les sol·licituds presentades, i si s’escau, esmenats els defectes
corresponents, es procedirà a resoldre definitivament l’atorgament dels ajuts previstos. A tal
efecte, la resolució definitiva dels ajuts serà elevada per el Vicepresident tercer de la
Diputació de Barcelona i President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, a
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proposta de la Gerència de Serveis d’Educació, per a la seva aprovació per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona.
13.2 La Junta de Govern adoptarà el corresponent acord de resolució definitiva en el termini
màxim de 3 mesos des de la data de tancament del període de sol·licituds. La manca de
resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
13.3 Una vegada s’adopti la resolució definitiva de concessió dels ajuts es procedirà, en el
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, a la seva publicació a la
Seu Electrònica corporativa i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) .
13.4 La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
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 de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 10 dies hàbils
a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que s’hagi manifestat cap
objecció.
15. Obligacions dels beneficiaris
15.1 Els destinataris d’aquests ajuts es comprometen, amb caràcter general, a:
a) Executar les activitats de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe
i presumpció de legalitat, així com, també, a presentar la corresponent documentació
justificativa.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que realitzi
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que
els sigui requerida en relació amb l’ajut concedit.
c) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per un període no
inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
d) Procedir al reintegrament dels ajuts rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, quan la
percepció de l’ajut provoqui superar el cost total de l’actuació per haver percebut
finançament aliè a aquesta convocatòria.
e) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos
econòmics necessaris per a la realització de l’activitat de prevenció de riscos laborals
a l’entitat, d’acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laboral.
f) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per la
Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
g) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
h) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de
la Diputació de Barcelona.
i) En el cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, l’entitat beneficiària de la subvenció haurà de presentar una declaració
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responsable en el termini de 30 dies naturals des de la notificació de la concessió, en
què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que
les persones que s’adscriguin a la realització de les dites activitats no han estat
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual.
j) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en
particular, s’obliga a:
•
•
•

Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa
o indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès públic.
Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
16. Despesa subvencionable
Són subvencionables les despeses de personal derivades del cost del servei
d'escolarització dels infants durant el curs objecte de la present convocatòria.
Concretament, s'accepten les nòmines dels mestres, educadors i personal contractat, i les
despeses corresponents de seguretat social.
Serà igualment despesa subvencionable la relativa al cost de l’informe d’auditor al que fa
referència l’esmentada base 18.
17. Forma de pagament
El pagament total de la subvenció concedida s’efectuarà, prèvia presentació dels justificants
exigits, dins del termini establert a l’efecte en aquestes bases.
18. Termini i forma de justificació dels ajuts
18.1 El termini per a la justificació de les subvencions finalitza el 28 de febrer del 2018.

18.2 Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst.
b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
mínim de l’article 74.5 RLGS.
c) Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a
l’article 74.2 RLGS.
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L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes,
revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de
maig.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat.
b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
L’informe de l’auditor necessàriament haurà de verificar degudament que l’import de la
subvenció ha estat destinat a la minoració de les quotes d’escolarització dels alumnes de les
llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2016/2017.
19. Incidències en la justificació
19.1 Manca de justificació.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per correu electrònic, per
tal que en el termini de quinze dies hàbils a partir del dia següent al de la referida
comunicació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes
necessàries, amb la indicació que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de
la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas
que s’hagués efectuat el seu pagament.
19.2 Deficiències en la justificació.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà per correu electrònic 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 comunicat, amb l’advertiment que de no fer-ho ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació
de reintegrament en cas que s’hagués efectuat el seu pagament.
20. Mesures de garantia
Els beneficiaris queden exonerats de la presentació de garanties pel pagament de la
subvenció en no haver-hi pagaments anticipats i ateses les seves finalitats.
21. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució 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.
22. Compatibilitat dels ajuts amb d’altres subvencions
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La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
23. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
24. Seguiment i supervisió de l’execució dels ajuts
El responsable del seguiment de l’execució de les actuacions serà la Gerència de Serveis
d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona podrà sol·licitar, en qualsevol moment del període d’execució, la
documentació referida a l’execució de l’actuació que és objecte de finançament per tal de fer
una supervisió del seu desenvolupament.
25. Protecció de dades de caràcter personal
25.1 Les entitats destinatàries hauran de complir els requeriments previstos a la normativa
vigent sobre protecció de dades personals i, en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en
endavant, LOPD), específicament en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i
modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició de “responsables de fitxer” de les
dades personals a tractar en el decurs de les actuacions.
25.2 Les entitats destinatàries facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la
despesa en els termes previstos en aquestes bases i en els formularis corresponents fent
cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució
de l’ajut.
25.3 En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de
les dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.
25.4 Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer
“Gestió econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets
d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya 126, 08008, Barcelona, o qualsevol altra oficina
del Registre general de la Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/).
26. Causes de reintegrament.
26.1 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.
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26.2 Serà causa de reintegrament de la subvenció l’incompliment de les previsions del
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els
requisits dels centres, i al Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments
del primer cicle d’educació infantil.
26.3 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.
27. Obligats al reintegrament
27.1 Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que
gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.
27.2 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.
28. Infraccions i sancions.
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei General
de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona.
29. Règim jurídic aplicable
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 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”

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 26 D’OCTUBRE DE 2017 DE LA JUNTA DE GOVERN DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PEL QUAL S’APROVA LA CONVOCATÒRIA I LES
SEVES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS,
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A
LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA D’INICIATIVA SOCIAL DE LA
DEMARCACIÓ DE BARCELONA, PER AL CURS 2016-2017, PROMOGUDES PER LA
GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ –ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS(CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 9343/17).
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BDNS (identif):
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/educacio/esfl.
Primer. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria d’aquests ajuts les entitats privades d’iniciativa social
titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que tinguin domicili social a la
província de Barcelona, que escolaritzin infants de zero a tres anys, i que reuneixin totes i
cadascuna de les següents condicions:
a) Estar autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
impartir el primer cicle de l’educació infantil.
b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre, inscrites al registre
públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona.
c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre.
d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de
les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer
cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil.
Segon. Objecte
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a ajuts pel suport a les llars d’infants de titularitat privada
d’iniciativa social per al curs 2016-2017 mitjançant la minoració de les quotes relatives a
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les
previsions del Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2017, aquests ajuts tenen per
finalitat el sosteniment de serveis essencials de la comunitat i es configuren d’acord amb la
condició de necessitat social d’interès general que la normativa de subvencions atorga a les
accions de millora de l’educació, la lluita contra la pobresa, l’exclusió social i l’atenció a la
infància en risc. Així doncs, aquests ajuts es destinaran íntegrament a minorar les quotes
relatives a l’escolarització dels alumnes de les escoles bressol privades d’iniciativa social
corresponents al curs escolar 2016-2017.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament
per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
Quart. Quantia
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L’import que es destinarà a aquestes actuacions serà d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL
EUROS (1.500.000,00 €).
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
Vint dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació d’aquest extracte al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Sisè. Altres dades
Els ajuts concedits a l’empara d’aquest règim regulador s’hauran de destinar a finançar
despeses d’escolarització de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs
escolar 2016-2017 (del 1.09.2016 al 31.08.2017).
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la convocatòria.
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.”

TERCER.- APROVAR el text de la convocatòria i bases, i de l’extracte en llengua
castellana, que s’adjunten com Annex I i Annex II respectivament al present dictamen,
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua
catalana.
QUART.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per import
D’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40300/32000/48901 del pressupost de despesa de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2017.
CINQUÈ.- APROVAR els models de formularis normalitzats que s’assenyalen a
continuació, i que figuren a l’Annex III d’aquest Dictamen:
• Formulari de sol·licitud i Annexos .
• Formulari de justificació (compte justificatiu) i Annexos.
SISÈ.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.”
ANNEX 3 AL DICTAMEN D’APROVACIÓ I DE LES SEVES BASES ESPECÍFIQUES PER
A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT DE LLARS
D’INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA D’INICIATIVA SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ
DE BARCELONA, PER AL CURS 2016-2017
Barcelona, 9 d’octubre de 2017
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52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació
Jaume Bofill per al desplegament de les xarxes d’aprenentatge entre centres
educatius sobre una base local i/o territorial del Programa Escola Nova 21 Xarxes Locals Escola Nova 21-.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. El 7 de gener de 2016 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el
Centre Unesco de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació
Jaume Bofill que tenia per objecte l’establiment d’un marc d’actuació per a la
col·laboració entre les referides entitats en el desenvolupament del programa
anomenat “Escola Nova del segle 21: Aliança per un sistema educatiu avançat” (en
endavant, Programa EN21), amb l’objectiu de promoure una actualització del
sistema educatiu a Catalunya per tal que el seu propòsit i metodologies d’avaluació
s’enfoquin a generar competències per a la vida en la societat del coneixement, i
que les seves pràctiques d’aprenentatge es fomentin en el coneixement científic de
com les persones aprenen.
2. Per addenda número 1 del conveni de 19 de febrer de 2016, les Parts van procedir
a desenvolupar el conveni i van crear la figura del/de la director/a del Programa
amb les funcions principals de representar públicament el Programa EN21,
coordinar: els socis, l’estratègia, les actuacions, i el comitè executiu (Consell de
Direcció), així com addicionalment la facultat per signar en nom del Programa els
convenis de col·laboració que el desenvolupessin. Igualment, en aquesta mateixa
addenda, es procedia a nomenar al Sr. Eduard Vallory i Subirà per ocupar aquest
càrrec.
3. Posteriorment, en data 18 d’abril de 2016, es formalitzà l’addenda número 2,
modificativa del conveni marc, entrant a formar part de les entitats promotores la
Fundació Bancària “la Caixa”, com a membre de ple dret.
4. Mitjançant addenda número 3, de 18 d’abril de 2017, la Diputació de Barcelona,
d’acord amb l’establert al pacte primer de dita addenda, es va incorporar al conveni
marc de col·laboració de 7 de gener de 2016, esdevenint part de ple dret del
mateix.
La referida addenda número 3 inclou un nou objectiu d’implementació, el número
8, que implica “desplegar xarxes d’aprenentatge sobre una base local i/o territorial,
amb la participació de les escoles que formen part del Programa i amb la implicació
dels ens locals perquè esdevinguin ecosistemes d’innovació per adquirir i compartir
coneixements sobre el marc d’escola avançada i puguin reforçar i amplificar l’abast
dels objectius previstos”.
5.

La decisió de la Diputació de Barcelona d’incorporar-se al referit conveni va obeir a
l’alta mobilització de centres educatius (gairebé 500 a tota Catalunya), dels quals
265 estan a la demarcació de Barcelona (sense comptar els que hi ha a Barcelona
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ciutat). La Diputació va decidir no deixar fora cap centre i donar cabuda als que es
volien comprometre amb el procés de canvi tot impulsant una estratègia de treball
estructurada al voltant de les xarxes de centres educatius de base local i/o
territorial amb una alta implicació dels ens locals.
Així mateix, es va basar, per un costat, en el paper que el món local podia tenir a
l’hora de reforçar i amplificar l’abast dels objectius previstos durant els anys de
durada del Programa EN21 i sobretot a efectes de l’extensió i consolidació d’un
canvi que si havia de ser sistèmic necessitaria de la participació de les famílies, de
la comunitat educativa i de la ciutadania en general i de la implicació dels
municipis. En definitiva, la Diputació de Barcelona, incorporant-se al Programa i
implicant als ens locals en el desplegament de xarxes locals i/o territorials,
fomentaria l’assoliment d’una major coresponsabilitat del món local en la promoció
d’objectius estratègics de mandat com són l’èxit educatiu (a través de l’impuls de
projectes innovadors basats en el desenvolupament de competències) i facilitaria
l’enfortiment de la col·laboració amb els centres educatius i la connexió amb la
resta d’agents educatius de l’entorn.
6.

Per tant, les actuacions objecte del present conveni s’emmarquen dins el
Programa global EN21 formant part integrant del mateix. A nivell financer i per la
totalitat dels tres anys de vigència prevista del Programa es preveu una despesa
associada a la contractació de tot l’equip humà necessari per al funcionament del
Programa d’1.184.228,77€.

Fonaments de dret
1.

2.

3.

Vist l’establert en els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010 de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a
l’expedient.
Atès l’establert a l'apartat 3.4.i.3 de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016) segons el qual és
competència de la Junta de Govern de la Corporació l’adopció de convenis
específics per un import superior a 100.000 EUR; competència que exerceix per
delegació de la Presidència de la Diputació.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa que
s’ elevi a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni específic de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Fundació Jaume Bofill per al desplegament de les xarxes d’aprenentatge
entre centres educatius sobre una base local i/o territorial del Programa Escola Nova
21 -Xarxes Locals Escola Nova 21-, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
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“CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
LA FUNDACIÓ JAUME BOFILL PER AL DESPLEGAMENT DE LES XARXES
D’APRENENTATGE ENTRE CENTRES EDUCATIUS SOBRE UNA BASE LOCAL I/O
TERRITORIAL DEL PROGRAMA ESCOLA NOVA 21 – XARXES LOCALS ESCOLA
NOVA 21ENTITATS QUE INTERVENEN
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per part de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i
Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona, amb CIF núm. P·0800000B i domicili a Rbla.
de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, en aplicació de l’apartat 2.4.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 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistida per la Sra. Petra Mahillo
García, secretària general de la Corporació en exercici de les facultats atorgades per l’art.92
bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del Règim Local, i de la reserva de funcions
establerta a l’apartat XVI apartat f/ del Decret de la Presidència de la Diputació núm. 7731/16,
de 28 de juliol, de delegació de funcions de Secretaria en el mandat 2015-2019 (publicada al
BOPB de 3 d’agost de 2016).
LA FUNDACIÓ JAUME BOFILL, amb CIF G-08241036 domiciliada a Barcelona al carrer
Provença, 324, representada pel seu Director, el Sr. Ismael Palacín Giner que actua com a
representat legal de la institució d’acord amb l’establert a l’escriptura de nomenament de
director i apoderament número 1.191 de data 20 de juliol de 2010 del protocol del Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Barcelona, Sr. Juan José López Burniol.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El 7 de gener de 2016 es va signar un conveni marc de Col·laboració entre el Centre
Unesco de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill que
tenia per objecte l’establiment d’un marc d’actuació per a la col·laboració entre les
referides entitats en el desenvolupament del programa anomenat “Escola Nova del segle
21: Aliança per un sistema educatiu avançat” (en endavant, Programa EN21), amb
l’objectiu de promoure una actualització del sistema educatiu a Catalunya per tal que el
seu propòsit i metodologies d’avaluació s’enfoquin a generar competències per a la vida
en la societat del coneixement, i que les seves pràctiques d’aprenentatge es fomentin en
el coneixement científic de com les persones aprenen.
II. Per addenda número1 del conveni de 19 de febrer de 2016, les Parts van procedir a
desenvolupar el conveni i van crear la figura del/de la director/a del Programa amb les
funcions principals de representar públicament el Programa EN21, coordinar: els socis,
l’estratègia, les actuacions, i el comitè executiu (Consell de Direcció), així com
addicionalment la facultat per signar en nom del Programa els convenis de col·laboració
que el desenvolupessin. Igualment, en aquesta mateixa addenda es procedia a nomenar
al Sr. Eduard Vallory i Subirà per ocupar aquest càrrec.
III. Posteriorment, en data 18 d’abril de 2016, es formalitzà l’addenda número 2, modificativa
del conveni marc, entrant a formar part de les entitats promotores la Fundació Bancària
“la Caixa”, com a membre de ple dret.
IV. Mitjançant addenda número 3, de 18 d’abril de 2017, la Diputació de Barcelona, d’acord
amb l’establert al pacte primer de dita addenda, es va incorporar al conveni marc de
col·laboració de 7 de gener de 2016, esdevenint part de ple dret del mateix.
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La referida addenda número 3 inclou un nou objectiu d’implementació, el número 8, que
implica “desplegar xarxes d’aprenentatge sobre una base local i/o territorial, amb la
participació de les escoles que formen part del Programa i amb la implicació dels ens
locals perquè esdevinguin ecosistemes d’innovació per adquirir i compartir coneixements
sobre el marc d’escola avançada i puguin reforçar i amplificar l’abast dels objectius
previstos”.
V. La decisió de la Diputació de Barcelona d’incorporar-se al referit conveni va obeir a l’alta
mobilització de centres educatius (gairebé 500 a tota Catalunya), dels quals 265 estan a
la demarcació de Barcelona (sense comptar els que hi ha a Barcelona ciutat). La
Diputació va decidir no deixar fora cap centre i donar cabuda als que es volien
comprometre amb el procés de canvi tot impulsant una estratègia de treball estructurada
al voltant de les xarxes de centres educatius de base local i/o territorial amb una alta
implicació dels ens locals.
Així mateix, es va basar, per un costat, en el paper que el món local podia tenir a l’hora
de reforçar i amplificar l’abast dels objectius previstos durant els anys de durada del
Programa EN21 i sobretot a efectes de l’extensió i consolidació d’un canvi que si havia
de ser sistèmic necessitaria de la participació de les famílies, de la comunitat educativa i
de la ciutadania en general i de la implicació dels municipis. En definitiva, la Diputació de
Barcelona, incorporant-se al Programa i implicant als ens locals en el desplegament de
xarxes locals i/o territorials, fomentaria l’assoliment d’una major coresponsabilitat del món
local en la promoció d’objectius estratègics de mandat com són l’èxit educatiu (a través
de l’impuls de projectes innovadors basats en el desenvolupament de competències) i
facilitaria l’enfortiment de la col·laboració amb els centres educatius i la connexió amb la
resta d’agents educatius de l’entorn.
VI. Per tant, les actuacions objecte del present conveni s’emmarquen dins el Programa
EN21 formant part integrant del mateix. A nivell financer i per la totalitat dels tres anys
de vigència prevista del Programa es preveu una despesa associada a la contractació
de tot l’equip humà necessari per al funcionament del Programa d’1.184.228,77€.
VII. La minuta del present conveni va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona en sessió de data XXX de XXXX de 2017.
Per això, les institucions sotasignades, formalitzen aquest conveni específic, que sotmeten
als següents,
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni, que desplega la citada addenda número 3, de 18 d’abril de
2017, és la definició i desenvolupament de les bases de col·laboració necessàries per al
desplegament de les xarxes d’aprenentatge de centres educatius sobre una base local i/o
territorial amb la implicació dels ens locals; aportar els mecanismes de reflexió conjunta i la
metodologia d’acompanyament als centres en el seu procés de canvi i; oferir formació i
suport als ajuntaments i als tècnics municipals que dinamitzen les Xarxes Locals
constituïdes a la demarcació de Barcelona, actualment 31.
Les xarxes Locals del Programa Escola Nova 21 (en endavant, xarxes Locals EN21) són
espais de cooperació de centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya d’un mateix
entorn local o territorial participants al programa Escola Nova 21, en el seu treball pel canvi
cap a l’horitzó comú. Aquest treball al llarg dels tres anys de vigència del programa, es
dissenya partint de la base de la reflexió compartida sobre el propòsit educatiu, i es
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desenvolupa a través de la metodologia dels espirals d’indagació, que permet a cada centre
partir de la seva realitat i avançar a un ritme sostenible, i compartir amb la xarxa el seu
procés. Les principals funcions de les xarxes són compartir i adquirir els elements claus de
l’horitzó comú de transformació; interactuar sobre la metodologia de canvi i els recursos
vinculats; impulsar i articular processos de coneixement, formació i capacitació de forma
col·laborativa i autogestionada; i compartir l’experiència dels centres en procés de
transformació.
Per fer front a aquest desplegament de les xarxes i al suport als ajuntaments, aquest
conveni preveu la creació d’un equip encarregat de la planificació, el disseny i l’elaboració
dels continguts i metodologies a utilitzar en el marc de les Xarxes Locals EN21; del disseny,
dels continguts i de la implementació de la formació dels dinamitzadors de les Xarxes Locals
EN21 i del seguiment i suport als tècnics municipals en l’organització, gestió i realització de
les trobades presencials.
Segon. Compromisos de la Fundació Jaume Bofill
La Fundació Jaume Bofill, a través de la direcció del Programa Escola Nova 21 es
responsabilitzarà que l’equip de xarxes del Programa EN21 s’encarregui com a mínim de:
 Elaborar la metodologia de funcionament bàsic i els principals continguts per a la
interacció i la reflexió dels centres que participen en les Xarxes Locals EN21.
 Fer el seguiment i avaluar el funcionament de les Xarxes Locals EN21 a la
demarcació de Barcelona.
 Planificar l’activitat de les Xarxes Locals EN21 a la demarcació de Barcelona
(bàsicament trobades presencials de centres) i fer-ne el seguiment.
 Desenvolupar, d’acord amb la Diputació de Barcelona, les accions formatives
adreçades als tècnics municipals que exerceixen la funció de dinamitzadors de les
Xarxes Locals EN21 a la demarcació de Barcelona. El desenvolupament d’aquestes
accions formatives inclou l’elaboració dels continguts i materials de suport.
 Oferir suport als dinamitzadors en la realització de les trobades de centres.
 Desenvolupar espais virtuals de suport a les Xarxes Locals EN21 i pels seus
dinamitzadors.
 Proposar i desenvolupar, coordinadament amb la Diputació de Barcelona, una
estratègia comunicativa sobre les Xarxes Locals EN21 que haurà de ser consistent
amb la del conjunt de xarxes del programa a Catalunya.
 Garantir la coordinació tècnica amb els referents designats per la Diputació de
Barcelona.
 Procedir a la contractació de les dues persones que assumeixen les funcions de
direcció i coordinació de les Xarxes Locals EN21, el cost de la qual serà assumit per
la Diputació de Barcelona de conformitat amb el previst a la següent clàusula del
present conveni.
Tercer. Compromisos de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona.
La Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació es compromet a:
 Efectuar una aportació econòmica total a la Fundació Jaume Bofill de tres-cents
trenta-sis mil set-cents quaranta-cinc euros amb quinze cèntims (336.745,15 €) per tal
de que al llarg dels anys de vigència del programa Escola Nova 21 (del 2017 al 2019)
dita entitat pugui assumir el cost de la contractació de les dues persones que formen
part de l’equip de xarxes del Programa EN21, en concret una directora i un
coordinador.
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Aquesta aportació econòmica es desglossa per anys de la següent manera:
o Any 2017: 104.241,43 €
o Any 2018: 110.949,30 €
o Any 2019: 121.554,42 €
Els esmentats imports s’imputaran de manera plurianualitzada amb càrrec, pel que fa
a l’any 2017, a l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48902 relativa al vigent
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona i pels imports restants supeditat
a l’aprovació del pressupost per als exercicis futurs i a l’existència de crèdit suficient i
adequat.
La incorporació d’aquestes dues figures a l’equip del Programa EN21 esdevé
imprescindible en la mesura que el desplegament de les Xarxes Locals EN21 ha
passat a ser un dels eixos centrals del Programa EN21.
Per la seva part el Director de la Fundació Bofill ha emès un certificat en que indica
que les retribucions de la directora i del coordinador de xarxes segueixen els barems
retributius que té establerts la fundació en la seva política laboral.
 Destinar una tècnica de la Gerència de Serveis d’Educació com a responsable del
projecte de desplegament de les Xarxes Locals EN21 a la Diputació de Barcelona.
 Impulsar les Xarxes Locals EN21 a la demarcació de Barcelona i vetllar per la seva
correcte composició.
 Promoure la implicació dels ajuntaments amb centres adherits al Programa EN21 en
les Xarxes Locals EN21.
 Promoure el compromís dels ajuntaments que exerceixin les funcions de dinamització
de les Xarxes Locals EN21.
 Oferir suport organitzatiu i de gestió als ajuntaments per a l’organització de les
activitats (bàsicament trobades presencials de centres) que es desenvolupin en el
marc de les Xarxes Locals EN21.
 Oferir als ajuntaments espais presencials i virtuals que permetin aprofundir en les
necessitats i oportunitats que es detectin durant tot el període.
Quart. Pagament
 Pel que fa a l’aportació econòmica de 104.241,43 € per a l’any 2017 es realitzarà
mitjançant un primer pagament del 80% del referit import dins del mes següent a la
signatura del present Conveni, prèvia presentació per part de la Fundació Jaume
Bofill d’un informe, amb la conformitat de la Gerència de Serveis d’Educació, on es
detallin les tasques realitzades i es justifiquin les despeses de manera
individualitzada, assumides per la referida fundació, fins a la data de tancament del
referit informe.
En cas que la despesa justificada no arribi al 80% de l’import de l’aportació total es
pagarà per avançat la quantitat que correspongui fins arribar al referit percentatge,
cas en que en l’informe de la referida fundació s’haurà de reflectir la despesa prevista
fins a la finalització de l’any.
El pagament corresponent al restant 20%, relatiu a l’aportació econòmica prevista per
a l’any 2017, es farà efectiu durant el primer trimestre de l’any 2018 prèvia
presentació per part de la Fundació Jaume Bofill d’un informe, amb la conformitat de
la Gerència de Serveis d’Educació, on es detallin les tasques realitzades i es justifiqui
la totalitat de la despesa assumida per la referida fundació durant l’any 2017 de
manera individualitzada.
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 Pel que fa als pagaments relatius als anys 2018 (110.949,30 €) i 2019 (121.554,42 €).
S’efectuarà un primer pagament del 80% de l’aportació prevista per a l’any que
correspongui, durant el primer trimestre de l’any, prèvia presentació per part de la
Fundació Jaume Bofill, amb la conformitat de la Gerència de Serveis d’Educació,
d’una previsió detallada de les tasques a realitzar i despeses a assumir per la referida
Fundació de manera individualitzada previstes durant l’any a que faci referència
l’informe (2018 o 2019).
El pagament corresponent al restant 20% es farà efectiu durant el primer trimestre de
l’any posterior al que faci referència l’aportació corresponent, prèvia presentació per
part de la Fundació Jaume Bofill d’un informe amb la conformitat de la Gerència de
Serveis d’Educació on es detallin les tasques realitzades i es justifiqui la totalitat de la
despesa assumida per la referida Fundació de manera individualitzada durant l’any a
que faci referència l’informe (2018 o 2019).
Cinquè. Comissió de seguiment
Per al seguiment del present conveni es crearà una comissió formada per un representat de
la Diputació de Barcelona i dos representants de la Fundació Jaume Bofill. En concret
formaran part d’aquesta Comissió:
 El gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona o persona a qui delegui.
 El director de la Fundació Jaume Bofill o persona a qui delegui.
 El director del Programa Escola Nova 21 o persona a qui delegui.
Aquesta comissió vetllarà pel compliment dels objectius del conveni i establirà els
mecanismes de seguiment, vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni.
A més, són funcions pròpies d’aquesta comissió:
 Elaborar i efectuar el seguiment del Pla Anual d’Activitats de les Xarxes Locals EN21
a la demarcació de Barcelona, on es concretaran els detalls de cada acció i s’establirà
el seu calendari. Aquest Pla serà consistent amb el de les xarxes de la resta de
Catalunya.
 Proposar, si s’escau, als òrgans competents de cada institució, la modificació dels
objectius o activitats vigents, així com l’ampliació de les no previstes i que es derivin
d’aquest conveni.
 Avaluar a la finalització de cada Pla Anual i/o al finalitzar el conveni, el
desenvolupament i els resultats obtinguts.
 La resolució dels dubtes i qüestions que puguin sorgir en la interpretació de clàusules
d’aquest conveni així com les relatives al control de la seva aplicació i compliment.
La Comissió de seguiment es reunirà de forma ordinària un cop a l’any, i el representant de
la Diputació de Barcelona serà l’encarregat d’efectuar dita convocatòria. D’aquesta reunió
s’aixecarà acta, per part del director del Programa EN21 que serà signada per la totalitat de
membres de la Comissió.
La Comissió es podrà reunir de forma extraordinària sempre que qualsevol de les parts ho
requereixi.
Sisè. Avaluació final
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El compliment dels objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels
fons econòmics a la seva consecució s’haurà de verificar per cadascun dels anys de
vigència del present conveni mitjançant una Memòria tècnica i econòmica. En l’apartat
econòmic de la Memòria caldrà justificar de manera fefaent el correcte destí de l’aportació
dinerària de la Diputació de Barcelona a la contractació del director i el coordinador de
l’equip de xarxes del Programa EN21.
Dita Memòria tècnica i econòmica serà emesa per la Fundació Bofill i s’haurà de verificar
mitjançant un informe emès per la Comissió de seguiment.
Setè. Imatge externa
Tant pel que fa a la documentació i materials de les actuacions com els anuncis o altres
accions de divulgació dels treballs o les sessions relatives a les actuacions objecte d’aquest
conveni, s’aplicarà allò establert al conveni marc de creació del programa Escola Nova 21.
Vuitè. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estableix fins el 31 de desembre de 2019, coincidint amb el
termini inicial de vigència del Programa “Escola Nova del Segle 21”. L’esmentat termini
podrà prorrogar-se, fins a un màxim de 4 anys de vigència total del conveni, previ acord
exprés per escrit de les parts, d’acord amb el conveni marc.
Novè. Protecció de dades de caràcter personal.
Les parts es comprometen a complir, en tot moment, tot allò establert a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com el
Reglament de desenvolupament de la LOPD Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999.
Desè. Propietat intel·lectual
Tal i com s’estableix a les clàusules sisena i setena del conveni marc de creació del
programa Escola Nova 21, tots els resultats del programa, incloses les accions vinculades a
les xarxes locals d’Escola Nova 21, així com els que siguin objecte de protecció a nivell de
propietat industrial o intel·lectual, es publicaran, per defecte, sota una llicència “Creative
Commons de Reconeixement – Compartir Igual- Internacional”. Cada part es compromet a
subscriure els acords amb els autors corresponents per tal de cedir els drets d’autoria sota
aquesta llicència, a no ser que s’indiqui el contrari.
Al finalitzar cada any i mentre sigui vigent el conveni, cada part informarà a l’altra de la
divulgació que hagin realitzat durant l’any.
Onzè. Extinció del conveni
El conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o
perquè s’ha incorregut en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a. El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.
b. L’acord unànime dels signants.
c. L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
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signants.
d. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e. Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres
lleis.
Dotzè. Legislació aplicable i jurisdicció competent
En tot allò no previst en el present conveni, s’aplicarà l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic aplicable, especialment la llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i l’acompliment d’aquest conveni
seran resoltes per acord de les parts en el si de la Comissió de Seguiment i si no fos possible
aquest acord, es comprometen a sotmetre’s als mecanismes de mediació adients abans
d’iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció contenciosa administrativa que sigui
competent a la ciutat de Barcelona.
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni el signen, per duplicat, en el lloc i
en la data que s’assenyala.”

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de tres-cents trenta-sis mil set-cents
quaranta-cinc euros amb quinze cèntims (336.745,15 €) que es faran efectius de la
manera següent :
- Cent quatre mil dos-cents quaranta-un euros amb quaranta-tres cèntims
(104.241,43 €) s’imputaran a l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48902,
del vigent pressupost de despeses de la corporació.
- Cent deu mil nou-cents quaranta-nou euros amb trenta cèntims (110.949,30 €)
s’imputaran a l’aplicació pressupostària G/40300/32000/489, condicionats a
l’aprovació del pressupost de despeses de la corporació per a l’any 2018 i a
l’existència de crèdit adequat i suficient.
- Cent vint-i-un mil cinc-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta-dos cèntims
(121.554,42 €) s’imputaran a l’aplicació pressupostària G/40300/32000/489,
condicionats a l’aprovació del pressupost de despeses de la corporació per a
l’any 2019 i a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Tercer.- DECLARAR la plurianualitat de la despesa que comporta l’aprovació
d’aquesta contractació, ja que estén els seus efectes econòmics als exercicis 2018 i
2019.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Jaume Bofill.”
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Isaac Albert (ERC-AM).
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la diputada senyora Sevilla
(ENTESA), qui diu: Més enllà de les consideracions entorn de la línia pedagògica de
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l’Escola Nova 21, que nosaltres ja vam lliurar i les vam fer en el seu moment, sí que
tenim algunes preguntes concretes: aclarir, d’una banda, com es repartirien les
càrregues econòmiques de les diferents administracions que participen i que són
promotores del projecte, de la UOC, EDUCAIXA, centres educatius, etc. D’altra banda,
entenent que és un projecte que supera el marc de la Diputació de Barcelona, de
l’àmbit de la demarcació de Barcelona, preguntem si teniu pensat establir connexions
amb les altres diputacions del territori i, d’altra banda també, com es planteja la
implicació directa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el
marc del projecte.
Per indicació de la Presidència respon el diputat delegat d’Educació, senyor Homet
(ERC-AM), qui diu: Les càrregues econòmiques queden detallades en el mateix
conveni i, de fet, hi ha una part dels altres actors que no entren directament a finançar
les xarxes locals sinó que entren a finançar el programa Escola Nova 21. Si volen, ja
els farem arribar tots aquests detalls de com funciona.
Per a la segona pregunta, dir que això supera l’àmbit de la demarcació i passa a un
àmbit nacional. Així és. El que passa és que, a la Diputació de Barcelona, el que fem
és centrar-nos en les xarxes d’innovació local de la nostra demarcació; és a dir, el que
hem fet és que, en uns municipis que exerceixen, si em permeten l’expressió, de
capital i és on es troben els centres d’una xarxa, el que fem és col·laborar en la
formació dels propis tècnics i tècniques municipals d’educació perquè dinamitzin
aquesta xarxa, amb la voluntat que, quan aquest programa acabi, tindrem una xarxa al
territori especialitzada en innovació amb tècnics locals que ja hauran tingut
l’experiència d’acompanyar canvis pedagògics avançats als centres. Això, com poden
imaginar-se, és d’una potència molt gran perquè això ens permetrà que, quan
qualsevol centre vulgui emprendre aquest camí i replantejar-se el propòsit i les
maneres de l’educació i les pràctiques educatives, un tècnic o tècnica municipal el
podrà acompanyar en tot aquest procés, vinculant-ho al nostre gran projecte del nostre
pla de mandat, que és l’educació a temps complet, entenent que l’educació no és
només allò que passa a l’escola sinó tot allò que passa fora de l’horari del recinte
escolar. Per tant, aquí si em permet la valoració, està tenint un funcionaments i uns
resultats excel·lents que ens han sorprès, fins i tot, a nosaltres mateixos.
Pel que fa a la implicació del Departament, sembla que ja ho vam explicar però és molt
fàcil d’exemplificar. Aquesta tarda, després del Ple, tenim una reunió de coordinació al
Departament mateix, on posem en comú tot allò que s’està fent des de les nostres
xarxes, les locals de la demarcació de Barcelona, però, també, hi ha xarxes de la resta
de demarcacions que han agafat actors diferents per dinamitzar-ho. Així com la
Diputació de Barcelona ha agafat un paper molt actiu, la resta de diputacions, fins al
moment, no. També, cal tenir en compte que la seva organització tècnica, econòmica i
de possibilitats no és la mateixa que la de la Diputació de Barcelona i, en alguns altres
llocs, s’ha fet a través del mateix Departament, que hi ha posat alguna persona, o de la
Universitat, fins i tot. Per tant, la implicació de les altres diputacions, a hores d’ara, no
hi és però això no vol dir que no hi serà; és a dir, un programa que, afortunadament,
com aquest, que està donant molt bons resultats perquè surt des de la base; perquè hi
ha molts centres, moltes escoles i molts mestres i professors implicats, està tenint una
evolució natural que penso que és molt saludable i pot ser, no ho descartem, que a
curt o a mig termini s’incorporin altres actors a jugar aquí.
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53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
revocació inicial d’un ajut econòmic, atorgat a l’Associació Pedagògica Ada per
al Desenvolupament de l’Infant, per import de 18.137,46 €, en no haver presentat
cap justificació de la subvenció, dins del programa destinat al finançament i
suport d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre de la
demarcació de Barcelona, per al curs 2014-2015.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“ATÈS que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 14 de juliol de 2016, va
adoptar un acord (núm. 336/16) pel qual s’aprova la convocatòria, que incorporava les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament i
suport d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre de la demarcació
de Barcelona, per al curs 2014-2015, i els seus annexos.
ATÈS que posteriorment, i derivat de l’anterior, la mateixa Junta de Govern, en sessió
de 22 de desembre de 2016, va adoptar un acord (núm. 724/16) pel qual s’aprovà
l’atorgament de subvencions destinades al finançament i suport d’escoles bressol de
titularitat privada sense finalitat de lucre, per al curs 2014-2015, per un import total d’un
milió quatre-cents noranta-nou mil nou-cents setanta-nou euros amb vuitanta-sis
cèntims (1.499.979,86 €).
VIST que l’Associació Pedagògica Ada per al Desenvolupament de l’Infant, finalitzat
també el període de justificació no ha justificat la subvenció per un import de 18.137,46
€. En data 3 de febrer de 2016 es va fer el primer intent de notificació del corresponent
requeriment per donar-li tràmit d’audiència i posteriorment, el 9 de febrer de 2016, el
segon intent sense trobar resposta. En data 27 de febrer de 2017, rebem un certificat
emès per la Cap de la Secció de Publicitat Registral i de Coordinació Administrativa de
la Generalitat de Catalunya el qual justifica la inscripció de dissolució de l’esmentada
Associació en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que és voluntat de la Diputació, proporcionar cobertura jurídica a la gestió de
l’esmentada incidència, aquest centre gestor ha informat favorablement l’esmentada
renúncia i revocació.
VIST el que disposa l’acord dissetè de l’esmentada resolució 336/16, en el seu apartat
a), que per a l’efectivitat del pagament de la subvenció, un cop finalitzat el termini de
presentació de la documentació justificativa aquesta no s’hagués presentat, es
procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la comunicació del
requeriment amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui.
VISTA 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 núm. 3048/2016 de 14 d’abril (BOP de 22 d’abril de 2016), que en el seu
apartat 3.3.b. preveu la competència de la Junta de Govern per a la concessió de
subvencions en concurrència.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- APROVAR la revocació inicial de la subvenció concedida a favor de
l’Associació Pedagògica ADA per al desenvolupament de l’infant (A.P.A.D.I.), per
manca de justificació dins del període establert, segons el següent detall:
Entitat

NIF

Import
atorgat

Import
Renúncia
(total)

Núm. compt.
concessió

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA ADA
PER AL DESENVOLUPAMENT DE G61948873 18.137,46 18.137,46 1603006033
L'INFANT ( A.P.A.D.I. )
TOTAL REVOCACIÓ
18.137,46

Pos.

12

Segon.- ESTABLIR un període d’audiència de quinze dies hàbils des del següent a la
notificació de l’aprovació d’aquesta resolució per a que l’entitat esmentada presenti les
manifestacions i al·legacions que consideri oportunes, entenent que de no fer-ho,
aquesta revocació inicial passarà a ser definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al destinatari.”
ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
54.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Martorelles, en resolució de l’expedient núm. 2017/4096.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 31/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Martorelles de data 21 de març de 2017 en el
qual es sol·licita autorització per realitzar, al terme municipal de Martorelles (expedient
núm. 2017/4096) les obres següents:
 Condicionament d'accés existent, del PK 1+159 al PK 1+164, marge dret, tram
urbà.
 Obres d'urbanització, del PK 1+102 al PK 1+172, marge dret, tram urbà.
En data 11/07/2017 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 Martorelles en data 21 de març de
2017, i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres
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de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl afectat
i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Obres d'urbanització
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
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- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular,
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys ni
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
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en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Martorelles, autorització per
realitzar, al terme municipal de Martorelles (expedient núm. 2017/4096) les obres
següents:
 Condicionament d'accés existent, del PK 1+159 al PK 1+164, marge dret, tram
urbà.
 Obres d'urbanització, del PK 1+102 al PK 1+172, marge dret, tram urbà.
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Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Martorelles, amb domicili a
efectes de notificacions a Martorelles (08107), Pl. Ajuntament, 1, amb indicació dels
recursos procedents.”
55.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització de plantació d’arbres a
les carreteres B-150 i B-151, al terme municipal de Castellbisbal, a favor de
l’Ajuntament de Castellbisbal, en resolució de l’expedient 2017/4285.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
En data 06/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Castellbisbal de data 03 d'abril de 2017 en el
qual es sol·licita autorització per a la plantació d'arbres, a la carretera B-150 del PK
3+752 al PK 3+842, marge dret, tram urbà i a la carretera B-151 del PK 3+842 al PK
4+250, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellbisbal (expedient núm.
2017/4285).
En data 04/07/2017 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 Castellbisbal en data 03 d'abril de
2017 i d’acord amb el que disposa l’article 104.a del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- No es podrà efectuar cap plantació dins de la zona de domini públic.
- La plantació d’arbres no perjudicarà l’estabilitat de la carretera ni la dels seus
elements funcionals i no afectarà la seva visibilitat ni la seguretat viària. A tal efecte,
no es plantaran arbres en el tram comprès entre el PK 3+900 i PK 4+100 de la
carretera B-151.
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Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
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 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.
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Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Castellbisbal, autorització per a
la plantació d'arbres, a la carretera B-150 del PK 3+752 al PK 3+842, marge dret, tram
urbà, i a la carretera B-151 del PK 3+842 al PK 4+250, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Castellbisbal (expedient núm. 2017/4285), 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.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Castellbisbal, amb domicili
a efectes de notificacions a Castellbisbal (08755), Avinguda de Pau Casals, 9, amb
indicació dels recursos procedents.”
56.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cabrils, en resolució de l’expedient núm. 2017/4371.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
En data 07/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Cabrils de data 06 d'abril de 2017 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de pavimentació de l'aparcament de
Can Botella, a la carretera BV-5022 del PK 3+420 al PK 3+476, marge dret, tram urbà,
al terme municipal de Cabrils (expedient núm. 2017/4371).
En data 11/07/2017 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 Cabrils en data 06 d'abril de 2017 i
d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
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FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la
carretera.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys ni
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
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.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Cabrils, autorització d’obres de
pavimentació de l'aparcament de Can Botella, a la carretera BV-5022 del PK 3+420 al
PK 3+476, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Cabrils (expedient núm.
2017/4371), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Cabrils, amb domicili a
efectes de notificacions a Cabrils (08348), carrer de Domènec Carles, 1, amb indicació
dels recursos procedents.”
57.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’instal·lació de
parada de bus i d’urbanització, a la carretera BV-1462, al terme municipal de
Barcelona, a favor de l’Ajuntament de Barcelona, en resolució de l’expedient
núm. 2017/4435.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 11/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Barcelona de data 05 d'abril de 2017 en el qual
es sol·licita autorització a la carretera BV-1462, marge dret, tram urbà, al terme
municipal de Barcelona (expedient núm. 2017/4435), per realitzar les següents obres:
 Instal·lació de parada de bus, al PK 6+100
 Urbanització, del PK 6+100 al PK 6+150.
En data 14/07/2017 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 Barcelona en data 05 d'abril de 2017
i d’acord amb el que disposen els articles 101, 168, 167 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
Obres d'urbanització
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- A la vorera de nova construcció, si fos necessari, hi haurà un embornal tipus bústia.
Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 segons la norma
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UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, per a les
bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i conservació, així
com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- S’evitarà acabats de vorera que impliquin una perillositat pel trànsit rodat. En aquest
sentit, s’executaran transicions suaus i acabats amb angles pronunciats de la
vorada.
Instal·lació de parada de bus
- La parada haurà de disposar de la visibilitat mínima corresponent a la distància
d’aturada.
- Els autobusos, amb caràcter general, no s’aturaran a la calçada de la carretera.
- Els usuaris del transport hauran de poder accedir a la parada d’autobús amb les
degudes condicions de seguretat. A tal efecte s’hauran d’habilitar els corresponents
itineraris accessibles i segurs.
- Es complirà amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques.
- Les parts de la calçada de la carretera que restin deteriorades per les obres es
reposaran amb una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent d’acord amb
les instruccions tècniques que es donin des de l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures.
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 termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Barcelona, autorització a la
carretera BV-1462, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Barcelona (expedient
núm. 2017/4435), per realitzar les següents obres d’:


Instal·lació de parada de bus, al PK 6+100
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Urbanització, del PK 6+100 al PK 6+150.

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Barcelona, amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08017), Carretera de Vallvidrera Les Planes, 5696, Oficina de Collserola / Districte de Sarrià - Sant Gervasi, amb indicació dels
recursos procedents.”
58.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització de diverses actuacions
d’afecció a la carretera BV-4022, i a la carretera BV-4025, al terme municipal de
Cercs, a favor d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en
resolució de l’expedient núm. 2017/4904.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 06/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU de data 26
d'abril de 2017 en el qual es sol·licita autorització per realitzar al terme municipal de
Cercs (expedient núm. 2017/4904) les actuacions següents:
 Afecció a la carretera BV-4022, del PK 0+000 al PK 0+028, ambdós marges,
tram no urbà.
 Moviments de terres amb demolició d'un tram de desmunt en afectació, a la
carretera BV-4025, al PK 0+401, marge dret, tram urbà.
En data 13/06/2017 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 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
en data 26 d'abril 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:
Moviments de terres
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- No s'autoritza cap tipus d'actuació dins de la zona de domini públic de la carretera,
és a dir, a menys de 3 metres de l’aresta exterior de la explanació.
- Qualsevol protecció que sigui necessari col·locar a la carretera motivada per l'obra
autoritzada serà per compte a càrrec del sol·licitant.
- Es recolliran totes les aigües de l’actuació per tal d’evitar l’aportació d’aigües a la
carretera i als seus elements funcionals.
- Els pendents dels talussos executats no podran superar un pendent de 3(H):2 (V),
llevat que es justifiqui tècnicament i s’autoritzi expressament l’estabilitat d’un
pendent diferent.
Obres d'urbanització
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la
carretera.
- En cap cas les obres afectaran les juntes de dilatació del pont de la carretera BV4022. Així mateix, no es podrà afectar la capa d’impermeabilització existent.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys ni
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
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.
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- 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.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
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 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,
SAU, autorització per realitzar al terme municipal de Cercs (expedient núm.
2017/4904) les actuacions següents:
 Afecció a la carretera BV-4022, del PK 0+000 al PK 0+028, ambdós marges,
tram no urbà.
 Moviments de terres amb demolició d'un tram de desmunt en afectació, a la
carretera BV-4025, al PK 0+401, marge dret, tram urbà.
Les esmentades actuacions 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 actuacions 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 Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08017), carrer
dels Vergós, 36-42, amb indicació dels recursos procedents.”
59.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Gualba, en resolució de l’expedient núm. 2017/5120.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
En data 28/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Gualba de data 21 d'abril de 2017 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament de camí de
vianants i bicicletes, a la carretera BV-5116 del PK 0+309 al PK 0+317, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gualba (expedient núm. 2017/5120).
En data 11/07/2017 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 Gualba en data 21 d'abril de 2017 i
d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la
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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 replantejaran les obres conjuntament amb l’Oficial especial de permisos de la
zona.
- L’interessat mantindrà la calçada de la carretera lliure de qualsevol tipus de restes i
aigües que provinguin del camí.
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenirlo en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin del camí per tal d’evitar la seva entrada a la
calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
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Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Gualba, autorització d’obres de
condicionament de camí de vianants i bicicletes, a la carretera BV-5116 del PK 0+309
al PK 0+317, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gualba (expedient
núm. 2017/5120), 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 Gualba, amb domicili a
efectes de notificacions a Gualba (08474), Pg. Montseny, 13, amb indicació dels
recursos procedents.”
60.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’instal·lació de
rètol informatiu S-520 amb el text “Municipi Reserva de la Biosfera”, a la
carretera BV-5116, al terme municipal de Gualba, a favor de l’Ajuntament de
Gualba, en resolució de l’expedient núm. 2017/5121.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“Fets
En data 28/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Gualba de data 21 d'abril de 2017 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu S520 amb el text "Municipi Reserva de la Biosfera", a la carretera BV-5116 al PK 0+853,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gualba (expedient núm.
2017/5121).
En data 11/07/2017 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 Gualba en data 21 d'abril de 2017 i
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Atès que es tracta d’un senyal no homologat per l’actual instrucció de carreteres
8.1.I.C, aquest rètol s’haurà d’instal·lar en sòl, classificat d’urbà per planejament
vigent.
- Es replantejarà la seva instal·lació juntament amb l’oficial especial de permisos de
la zona.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
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classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Gualba, autorització d’obres
d’instal·lació de rètol informatiu S-520 amb el text "Municipi Reserva de la Biosfera", a
la carretera BV-5116 al PK 0+853, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal

357

Àrea de Presidència
Secretaria General

de Gualba (expedient núm. 2017/5121), 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 Gualba, amb domicili a
efectes de notificacions a Gualba (08474), Pg. Montseny, 13, amb indicació dels
recursos procedents.”
61.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2017/5146.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 02/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de la mateixa data
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament
d'accés existent, a la carretera BV-5151 del PK 0+863 al PK 0+883, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Les Franqueses del Vallès (expedient núm.
2017/5146).
En data 30/06/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en data 02
de maig de 2017 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
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accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. Aquesta podrà realitzar aquestes actuacions
de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- En cas d’existència de cuneta a la carretera, es donarà continuïtat a les aigües que
circulen per la mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el
desguàs de la cuneta.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
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l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5151 del PK
0+863 al PK 0+883, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Les
Franqueses del Vallès (expedient núm. 2017/5146), que s’hauran de dur a terme
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
amb domicili a efectes de notificacions a Les Franqueses del Vallès (08520), carretera
de Ribes, 2, amb indicació dels recursos procedents.”
62.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’instal·lació de rètol
informatiu de radar, a la carretera BV-1462, al terme municipal de Sant Cugat del
Vallès, a favor del Servei Català de Trànsit - Serveis Centrals, en resolució de
l’expedient núm. 2017/5225.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 27/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del Servei Català de Trànsit - Serveis Centrals de data 20 d'abril
de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’instal·lació de rètol
informatiu de radar, a la carretera BV-1462 al PK 6+530, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Sant Cugat del Vallès (expedient núm. 2017/5225).
En data 21/06/2017 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 Servei Català de Trànsit - Serveis Centrals en data
20 d'abril de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del
Reglament general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret
293/2003, de 18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de
l'autorització sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que
s'expressen a continuació:
- El rètol no taparà altres senyals de la carretera, i la seva projecció horitzontal
quedarà fora del voral de la carretera.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
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Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
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el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al Servei Català de Trànsit - Serveis Centrals,
autorització d’instal·lació de rètol informatiu de radar, a la carretera BV-1462 al PK
6+530, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès
(expedient núm. 2017/5225), 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 al Servei Català de Trànsit - Serveis
Centrals, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08009), carrer Diputació,
355, amb indicació dels recursos procedents.”
63.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’autorització d’obres d’instal·lació
d’un mirall a la carretera BV-5001, al terme municipal de Montornès del Vallès, a
favor de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2017/5331.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 19/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Montornès del Vallès de data 06 d'abril de
2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un
mirall, a la carretera BV-5001 al PK 16+470, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Montornès del Vallès (expedient núm. 2017/5331).
En data 11/07/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Montornès del Vallès en data 06
d'abril 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:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés la seva utilitat. L’autorització pot ser
resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, finalització de
la utilitat, per raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que presta la
carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir el mirall autoritzat per variació de les característiques de
la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra causa.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
Fonaments de dret
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Montornès del Vallès,
autorització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera BV-5001 al PK 16+470,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Montornès del Vallès (expedient
núm. 2017/5331), 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 Montornès del Vallès, amb
domicili a efectes de notificacions a Montornès del Vallès (08170), Av. Llibertat, 2, amb
indicació dels recursos procedents.”
64.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització de poda/tala d’arbres a la
carretera BP-1432, als termes municipals de Sant Feliu de Codines i Bigues i
Riells, a favor de Masia El Villar, CB, en resolució de l’expedient núm. 2017/5462.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
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“Fets
En data 09/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la Masia El Villar, CB de data 28 d'abril de 2017 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització de poda/tala d'arbres, a la carretera BP-1432
del PK 18+000 al PK 18+380, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Feliu de Codines i del PK 18+380 al PK 18+695, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Bigues i Riells (expedient núm. 2017/5462).
En data 30/06/2017 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 la Masia El Villar, CB en data 28 d'abril de 2017 i
d’acord amb el que disposa l’article 80.2.b del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
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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 la Masia El Villar, CB, autorització de poda/tala
d'arbres, a la carretera BP-1432 del PK 18+000 al PK 18+380, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Sant Feliu de Codines i del PK 18+380 al PK 18+695,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (expedient núm.
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2017/5462), 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
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Masia El Villar, CB, amb domicili a
efectes de notificacions a Sant Feliu de Codines (08182), carrer Ildefons Cerdà, 37,
amb indicació dels recursos procedents.”
65.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de construcció de
tancament diàfan i de construcció d’edificació, a la carretera BP-1432, al terme
municipal de l’Ametlla del Vallès, a favor d’Excavacions A. Mumbrú, SL, en
resolució de l’expedient núm. 2017/5749.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 15/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Excavacions A. Mumbrú, S.L. de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per realitzar, a la carretera BP-1432, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de l’Ametlla del Vallès (expedient núm. 2017/5749) les obres
següents:
 Construcció de tancament diàfan, del PK 26+775 al PK 26+975.
 Construcció d'edificació, al PK 26+780.
En data 30/06/2017 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 Excavacions A. Mumbrú, S.L. en data 15 de maig 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:
Construcció de tancament diàfan
- 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.
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Construcció d'edificació
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- L’edificació 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 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.
- Estan prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de qualsevol
tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia d’edificació,
situada a 25 metres en aquest tipus de carretera.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
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- 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.
- 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
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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 190 euros, per concessió
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de tancaments
diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó i de 16,15 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
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 Excavacions A. Mumbrú, S.L., autorització per
realitzar, a la carretera BP-1432, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
l’Ametlla del Vallès (expedient núm. 2017/5749) les obres següents:
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 Construcció de tancament diàfan, del PK 26+775 al PK 26+975.
 Construcció d'edificació, al PK 26+780.
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 190 euros,
per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per a la instal·lació de
tancaments diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb formigó i de 16,15 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 Excavacions A. Mumbrú, S.L., amb domicili
a efectes de notificacions a Bigues i Riells (08415), Av. Prat de la Riba, 51, amb
indicació dels recursos procedents.”
66.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’instal·lació de cartell
d’obres provisional per a les obres de reurbanització de la plaça dels Bous, a la
carretera BV-5123, al terme municipal de Massanes, a favor de l’Ajuntament
d’Hostalric, en resolució de l’expedient 2017/5831.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 18/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Hostalric de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de cartell d'obres
provisional per a les obres de reurbanització de la plaça dels Bous, a la carretera BV5123 al PK 0+140, marge dret, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Massanes
(expedient núm. 2017/5831).
En data 11/07/2017 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 d'Hostalric en data 18 de maig 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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- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte
estat de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- 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
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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.”
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.
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d'Hostalric, autorització d’obres
d’instal·lació de cartell d'obres provisional per a les obres de reurbanització de la plaça
dels Bous, a la carretera BV-5123 al PK 0+140, marge dret, tram urbà i no urbà, al
terme municipal de Massanes (expedient núm. 2017/5831), 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 d'Hostalric, amb domicili a
efectes de notificacions a Girona (17450), carrer del Raval, 45, amb indicació dels
recursos procedents.”
67.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Muntanyola, en resolució de l’expedient núm. 2017/5832.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
En data 10/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Muntanyola de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a
la carretera BV-4317 del PK 1+150 al PK 1+165, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer (expedient núm. 2017/5832).
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En data 09/06/2017, 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 Muntanyola en data 10 de maig de
2017 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- L’accés en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de
Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord
amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’actual. Qualsevol canvi d’ús s’haurà de sol·licitar i autoritzar
per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. Aquesta podrà realitzar aquestes actuacions
de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Condicions generals
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
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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 Muntanyola, autorització d’obres
de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4317 del PK 1+150 al PK
1+165, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de
Riuprimer (expedient núm. 2017/5832), 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 Muntanyola, amb domicili
a efectes de notificacions a Muntanyola (08529), Casa Consistorial s/n, amb indicació
dels recursos procedents.”
68.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2017/5841.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma.
Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
En data 17/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Torelló de data 11 de maig de 2017 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de canvi d'ubicació d'un pas de
vianants, a la carretera BV-5226 PK 3+045, marge esquerre i dret, tram travessera, al
terme municipal de Torelló (expedient núm. 2017/5841).
En data 07/06/2017 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 Torelló en data 11 de maig de 2017 i
d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós
costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants.
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- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida.
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades
d’autobús.
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta
intensitat, nivell II. Es col·locarà senyals S-13 als dos costats del pas de vianants.
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
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permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
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
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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’Ajuntament de Torelló, autorització d’obres de
canvi d'ubicació d'un pas de vianants, a la carretera BV-5226 PK 3+045, marge
esquerre i dret, tram travessera, al terme municipal de Torelló (expedient núm.
2017/5841), 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 Torelló, amb domicili a
efectes de notificacions a Torelló (08570), carrer Ges d'Avall, 5, amb indicació dels
recursos procedents.”
69.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de construcció d’un
aparcament a la carretera C-1413b, al terme municipal de Centelles, a favor de
l’Ajuntament de Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2017/5866.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
En data 19/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Centelles de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'un aparcament, a la
carretera C-1413b del PK 17+560 al PK 17+630, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Centelles (expedient núm. 2017/5866).
En data 21/06/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:

386

Àrea de Presidència
Secretaria General

“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Centelles en data 19 de maig 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:
- L’aparcament es situarà dins de la zona d’afectació de la carretera.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Centelles, autorització d’obres de
construcció d'un aparcament, a la carretera C-1413b del PK 17+560 al PK 17+630,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Centelles (expedient núm.
2017/5866), 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 Centelles, amb domicili a
efectes de notificacions a Centelles (08540), carrer Nou, 15-17, amb indicació dels
recursos procedents.”
70.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de construcció de
cobert, a la carretera BV-1081, al terme municipal de Castellfollit del Boix, a favor
del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/5881.- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
En data 16/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 28 d'abril de 2017 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de Construcció de cobert, a la carretera BV1081 al PK 4+150, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellfollit del Boix
(expedient núm. 2017/5881).
En data 31/07/2017 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 28 d'abril de 2017 i d’acord amb
el que disposen els articles 101 i 104f del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Qualsevol nou accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- L’edificació 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.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- Estan prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de qualsevol
tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia d’edificació,
situada a 25 metres en aquest tipus de carretera.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
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- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització d’obres de construcció
de cobert, a la carretera BV-1081 al PK 4+150, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Castellfollit del Boix (expedient núm. 2017/5881), que s’hauran de dur a
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.
71.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2017/6236.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
En data 25/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt de data 19 de maig de 2017 en
el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la carretera
BV-1602 del PK 6+774 al PK 6+779, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de
Lliçà d'Amunt (expedient núm. 2017/6236).
En data 18/07/2017, 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 Lliçà d'Amunt en data 19 de maig de
2017 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre,
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
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- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la calçada de la carretera i de tots
els elements funcionals de la mateixa.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les terres,
materials o per qualsevol altre motiu.
- Es donarà continuïtat a les aigües de la carretera.
- Es recolliran les aigües pluvials de l’accés i s’evitarà que aquestes arribin a la
calçada de la carretera.
- Es garantirà en tot moment una visibilitat superior a la distància d’aturada pels dos
costats dels guals autoritzats.
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim,
cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular,
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a
ni a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà
un embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
Condicions generals
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres, l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
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 del termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
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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 Lliçà d'Amunt, autorització
d’obres d'urbanització, a la carretera BV-1602 del PK 6+774 al PK 6+779, marge
esquerre, tram urbà, al terme municipal de Lliçà d'Amunt (expedient núm. 2017/6236),
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 Lliçà d'Amunt, amb domicili
a efectes de notificacions a Lliçà d'Amunt (08186), carrer Anselm Clavé, n. 73, amb
indicació dels recursos procedents.”
72.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de construcció d’un
cobert de fusta per cavalls, a la carretera BV-5201, al terme municipal de Sant
Sadurní d’Osormort, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm.
2017/6426.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 31/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 22 de maig de 2017 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de construcció d'un cobert de fusta per cavalls,
a la carretera BV-5201 al PK 11+360, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Sadurní d'Osormort (expedient núm. 2017/6426).
En data 13/06/2017 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 22 de maig de 2017 i d’acord
amb el que disposen els articles 82 i 83 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 instal·lació es considera del tipus fàcilment desmuntable, per tant es pot instal·lar
dins la zona d’afecció, davant la línia d’edificació.
- Durant les obres, la càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a la calçada de
la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar expressament
autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- 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.”
Fonaments de dret
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
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 14,25 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
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització d’obres de construcció
d'un cobert de fusta per cavalls, a la carretera BV-5201 al PK 11+360, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort (expedient núm.
2017/6426), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients, i de 14,25
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 al senyor XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
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73.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Callús, en resolució de l’expedient núm. 2017/6632.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma.
Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
En data 06/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Callús de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la carretera C-1410z,
del PK 7+820 al PK 7+845, marge esquerre, tram travessera, al terme municipal de
Callús (expedient núm. 2017/6632).
En data 14/07/2017, 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 Callús en data 06 de juny de 2017 i
d’acord amb el que disposen els articles 167, 168 i 169 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. Els desviaments hauran de complir amb la
normativa vigent de senyalització d’obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- El mobiliari urbà i el nou arbrat no disminuiran la visibilitat dels moviments dels
vehicles des del Passeig Anselm Clavé ni des de la carretera C-1410z.
- Els radis dels vials per vehicles que limiten la illeta central del Passeig Anselm
Clavé amb la carretera C-1410z, seran suficients per permetre l’accessibilitat de
vehicles pesants.
- El pas de vianants projectat en el plànol 07 del projecte presentat, no coincidirà amb
la sortida de vehicles del vial.

401

Àrea de Presidència
Secretaria General

- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui
d’ell en porti causa el manteniment dels citats arbres.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
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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.
Fonaments de dret
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Callús, autorització d’obres
d'urbanització, a la carretera C-1410z, del PK 7+820 al PK 7+845, marge esquerre,
tram travessera, al terme municipal de Callús (expedient núm. 2017/6632), 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 Callús, amb domicili a
efectes de notificacions a Callús (08262), Pl. Major, 1, amb indicació dels recursos
procedents.”
74.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització de la tala de dos arbres, a la
carretera BV-5106, al terme municipal d’Òrrius, a favor de l’Ajuntament d’Òrrius,
en resolució de l’expedient núm. 2017/6635.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
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En data 02/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Òrrius de data 19 de maig de 2017 en el qual es
sol·licita autorització per a la tala de dos arbres, a la carretera BV-5106 del PK 5+750
al PK 5+760, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Òrrius (expedient núm.
2017/6635).
En data 11/07/2017 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 d'Òrrius en data 19 de maig 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:
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada
jornada.
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun
d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts.
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
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- 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.
- 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
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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).
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 d'Òrrius, autorització de la tala de
dos arbres, a la carretera BV-5106 del PK 5+750 al PK 5+760, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal d’Òrrius (expedient núm. 2017/6635) 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.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament d'Òrrius, amb domicili a
efectes de notificacions a Òrrius (08317), Plaça de l'Església, 5, amb indicació dels
recursos procedents.”
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75.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de Caravàning
Blanes Els Pins, SL, en resolució de l’expedient núm. 2017/6712.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
En data 08/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Caravàning Blanes Els Pins, S.L. de data 06 de juny de 2017
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la
carretera BV-6001 del PK 2+420 al PK 2+500, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Malgrat de Mar (expedient núm. 2017/6712).
En data 11/07/2017 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 Caravàning Blanes Els Pins, S.L. en data 06 de juny
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:
- Tota la instal·lació restarà fora de les zones de domin públic i servitud de la
carretera. I no es realitzarà cap accés nou directe a la mateixa
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser
objecte d’autorització específica. En general, els desviaments hauran de complir
amb la normativa vigent de senyalització d’obres.
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de tots els elements funcionals de la
carretera afectats per les obres.
- Les parts de la calçada que restin deteriorades per les obres es reposaran amb una
capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels
tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o
que, com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar
situacions de perill.
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC,
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres.
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i
antilliscant, d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC
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- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de
connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a
ni a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà
un embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar
protegides de possibles impactes dels vehicles
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
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- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
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.
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients, i de 607,20 euros per concessió
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres d'urbanització.
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 Caravàning Blanes Els Pins, S.L., autorització
d’obres d'urbanització, a la carretera BV-6001 del PK 2+420 al PK 2+500, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar (expedient núm.
2017/6712), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 607,20
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres
d'urbanització.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Caravàning Blanes Els Pins, S.L., amb
domicili a efectes de notificacions al Pg. Mestrança 89, 2n 1a-17300 Blanes, amb
indicació dels recursos procedents.”
76.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de construcció de set
habitatges unifamiliars de planta i pis, a la carretera BV-5031, al terme municipal
de Mataró, a favor de Pacific Panoramics, SL, en resolució de l’expedient núm.
2017/6854.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
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de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 12/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Pacífic Panoramics SL de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de set habitatges
unifamiliars de planta i pis, a la carretera BV-5031 al PK 1+178, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Mataró (expedient núm. 2017/6854).
En data 16/08/2017 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 Pacífic Panoramics SL en data 12 de juny 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:
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- Les edificacions restaran per darrera de la línia d’edificació establerta amb caràcter
general o l’establerta pel planejament vigent.
- 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.
- Estan prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de qualsevol
tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia d’edificació,
situada a 25 metres en aquest tipus de carretera.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
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- 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.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
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encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).

414

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 Pacífic Panoramics SL, autorització d’obres de
construcció de set habitatges unifamiliars de planta i pis, a la carretera BV-5031 al PK
1+178, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Mataró (expedient núm.
2017/6854), 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 Pacífic Panoramics SL, amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08010), carrer Pau Claris, 139, Pral. 1a., amb
indicació dels recursos procedents.”
77.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de col·locació d’un
mirall, a la carretera BV-5001, al terme municipal de Montornès del Vallès, a favor
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2017/6952.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 13/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Montornès del Vallès de data 25 de maig de
2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de col·locació d'un
mirall, a la carretera BV-5001 del PK 19+360 al PK 19+361, marge dret, tram no urbà,
al terme municipal de Montornès del Vallès (expedient núm. 2017/6952).
En data 27/06/2017 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 Montornès del Vallès en data 25 de
maig 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
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sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el mirall autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés la seva utilitat. L’autorització pot ser
resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, finalització de
seva utilitat, per raons de seguretat viària o per perjudicar el servei que presta la
carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
- S’hauran d’esporgar fins una alçada de 2 metres els tres primers arbres adjacents
de cada costat de l’accés al que donarà servei aquest mirall autoritzat.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
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- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
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imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Montornès del Vallès,
autorització d’obres de col·locació d'un mirall, a la carretera BV-5001 del PK 19+360 al
PK 19+361, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Montornès del Vallès
(expedient núm. 2017/6952), 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 Montornès del Vallès, amb
domicili a efectes de notificacions a Montornès del Vallès (08170), Av. Llibertat, 2, amb
indicació dels recursos procedents.”
78.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de tasques de
manteniment de plantacions, regs, segues de manteniment i substitució de
plantes si s’escau, a la carretera BV-5202, al terme municipal de Sant Julià de
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Vilatorta, a favor d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, en
resolució d’expedient núm. 2017/6982.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 14/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU de data 13
de juny de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de
tasques de manteniment de plantacions, regs, segues de manteniment i substitució de
plantes si s'escau, a la carretera BV-5202 del PK 1+200 al PK 1+800, marge esquerre
i dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta (expedient núm.
2017/6982).
En data 14/07/2017 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 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
en data 13 de juny de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 76, 80 i 83 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.
- No es reposaran arbres que disminueixin o puguin disminuir, quan creixin, la
visibilitat dels accessos.
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès.
Condicions generals
- 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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- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,
SAU, autorització d’obres de tasques de manteniment de plantacions, regs, segues de
manteniment i substitució de plantes si s'escau, a la carretera BV-5202 del PK 1+200
al PK 1+800, marge esquerre i dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Julià de
Vilatorta (expedient núm. 2017/6982), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08017), carrer
dels Vergós, 36-42, amb indicació dels recursos procedents.”
79.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
de Subirats, en resolució de l’expedient núm. 2017/7132.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma.
Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“En data 19/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Subirats de data 16 de juny de 2017 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent,
a la carretera BV-2428 del PK 2+900 al PK 2+910, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Subirats (expedient núm. 2017/7132).
En data 14/07/2017 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 Subirats en data 16 de juny de 2017 i
d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la
supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir
la seguretat viària.
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada.

422

Àrea de Presidència
Secretaria General

- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de
terres cap a la calçada.
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la
mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenirlo en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
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bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
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de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Subirats, autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2428 del PK 2+900 al PK 2+910,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Subirats (expedient núm.
2017/7132), 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 Subirats, amb domicili a
efectes de notificacions a Subirats”
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80.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’instal·lació de dos
rètols indicatius de polígon industrial, a la carretera BV-4608, al terme municipal
de Manlleu, a favor de Grupo Metalgráfico, SA, en resolució de l’expedient
2017/7384.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 28/06/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Grupo Metalgràfico, S.A. de la mateixa data en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de dos rètols indicatius de
polígon industrial, a la carretera BV-4608 del PK 21+450 al PK 21+451, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Manlleu (expedient núm. 2017/7384).
En data 14/07/2017 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 Grupo Metalgràfico, S.A. en data 28 de juny de 2017 i
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- 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 dels rètols a instal·lar.
- Cada un dels dos rètols tindrà la menció “El Dolcet” i al costat d’aquesta menció, en
el mateix plafó, la icona de polígon industrial.
- Les característiques geomètriques dels rètols seran les indicades en els documents
“Condicions tècniques i criteris d’implantació de la senyalització d’accessos” de
maig de 2013 i en el “Manual de disseny de la senyalització interurbana d’orientació
de Catalunya”.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
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Condicions generals
- 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.
- 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 i de 63,28 euros, per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Grupo Metalgràfico, S.A., autorització d’obres
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d’instal·lació de dos rètols indicatius de polígon industrial, a la carretera BV-4608 del
PK 21+450 al PK 21+451, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Manlleu
(expedient núm. 2017/7384), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 63,28
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Grupo Metalgràfico, S.A., amb domicili a
efectes de notificacions a Manlleu (08560), Polígon Industrial El Dolcet, Nau 7, amb
indicació dels recursos procedents”.
81.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de conservació
d’edificació a la carretera BV-3008, al terme municipal d’Aguilar de Segarra, a
favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient 2017/8476.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
En data 24/07/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de la mateixa data en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV3008 al PK 18+600, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Aguilar de
Segarra (expedient núm. 2017/8476).
En data 28/07/2017 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 24 de juliol 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:
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
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- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà únicament per l’accés a la finca
situat en el PK 18+765 de la carretera BV-3008.
- 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
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- 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
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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.”
Fonaments de dret
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels 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, al senyor XXX, autorització d’obres de conservació
d'edificació, a la carretera BV-3008 al PK 18+600, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal d’Aguilar de Segarra (expedient núm. 2017/8476), que s’hauran de
dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
82.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’instal·lació de rètol de
prohibició de circulació a vehicles de més 3,5 tones, a la carretera BV-1224, al
terme municipal de Mura, a favor de l’Ajuntament de Mura, en resolució de
l’expedient 2017/6336.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
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amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 30/05/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Mura de la mateixa data en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de rètol de prohibició de circulació
a vehicles de més de 3,5 tones, a la carretera BV-1224 al PK 5+860, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Mura (expedient núm. 2017/6336).
En data 13/07/2017, 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 Mura en data 30 de maig de 2017 i
d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- 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 rètol a instal·lar complirà la Norma 8.1-IC de Senyalització Vertical.
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
Condicions generals
- 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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- Durant l’execució de la instal·lació el titular de l'autorització mantindrà neta la
calçada. Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de
materials, bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol
altra operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està
exempt del pagament de taxes.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Mura, autorització d’obres
d’instal·lació de rètol de prohibició de circulació a vehicles de més de 3,5 tones, a la
carretera BV-1224 al PK 5+860, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Mura (expedient núm. 2017/6336), 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 Mura, amb domicili a
efectes de notificacions a Mura (08278), Plaça Ajuntament, s/n, amb indicació dels
recursos procedents.”
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83.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres de conservació
d’edificació a la carretera BV-2117, al terme municipal de Castellet i la Gornal, a
favor de la senyora XXX, en resolució de l’expedient 2017/8750.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
En data 11/07/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la senyora XXX de data 05 de juliol de 2017 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació d'edificació, a la
carretera BV-2117 al PK 10+114, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Castellet i la Gornal (expedient núm. 2017/8750).
En data 29/08/2017 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 la senyora XXX en data 05 de juliol 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
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procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos
degudament autoritzats.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros,
per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
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Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a la senyora XXX, autorització d’obres de
conservació d'edificació, a la carretera BV-2117 al PK 10+114, marge esquerre, tram
no urbà, al terme municipal de Castellet i la Gornal (expedient núm. 2017/8750), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les
condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la senyora XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
84.- Dictamen pel qual es proposa l’autorització d’obres d’instal·lació d’un mirall,
al terme municipal de Font-rubí, a favor del senyor XXX, en resolució de
l’expedient 2017/8831.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 08/08/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 03 d'agost de 2017 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d'un mirall, a la carretera BP-2126
al PK 10+320, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Font-rubí
(expedient núm. 2017/8831).
En data 29/08/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada pel senyor XXX en data 03 d'agost de 2017 i d’acord amb
el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat
de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica.
L’autorització pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació
deficient, finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat
viària o per perjudicar el servei que presta la carretera.
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el
dret a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les
característiques de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per
qualsevol altra causa.
- La part més pròxima del mirall a la calçada serà com a mínim d’un metre i el suport
sempre fora de cuneta.
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
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dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de
la Diputació de Barcelona.
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de
carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres.
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre
l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada.
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència
de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració.
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers,
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
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- 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, i de 31,64 euros per ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells
indicatius i informatius.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, al senyor XXX, autorització d’obres d’instal·lació
d'un mirall, a la carretera BP-2126 al PK 10+320, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Font-rubí (expedient núm. 2017/8831), que s’hauran de dur a
terme d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord.
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme,
se’n declararà la seva caducitat.
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Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients, i de 31,64
euros per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per cartells indicatius i informatius.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
85.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Abrera sobre les
obres del projecte constructiu de “Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba ctra.
BV-1202 PK 9+100. TM Abrera”, per un import total de 211.247,43 €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“FETS
1. La carretera BV-1202, en el terme municipal d’Abrera, és una via de titularitat de la
Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
2. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de
la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.
3. Actualment, a la cruïlla de la carretera BV-1202 que es troba a l’alçada del seu PK
9+100, i que dóna accés al nucli de Santa Maria de Vilalba, dins del terme d’Abrera,
estan permesos tots els moviments i girs a l’esquerra i, l’autobús es veu obligat a
realitzar un canvi de sentit a la cruïlla, al haver-hi una parada origen i final de línia,
utilitzada per usuaris escolars.
4. Per tal de solucionar aquesta situació, i a petició de l’Ajuntament d’Abrera, l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, ha redactat el
projecte constructiu d’obres de “Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba ctra. BV1202 PK 9+100. TM Abrera”, per un import de 347.914,71 euros (IVA inclòs), en el
qual es fa una proposta de millora de la intersecció.
5. El projecte preveu la implementació d’una rotonda, crear passos de vianants als
itineraris naturals de creuament dels vianants, traslladar la parada de bus, actuar a
la xarxa de drenatge mitjançant un canvi en la localització dels embornals i millorar
la il·luminació de l’àmbit.
6. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
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7. L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local ha formulat un informe tècnic,
en el qual estableix una proposta de clàusules tècniques, a incloure en un conveni
de col·laboració, a celebrar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Abrera,
als efectes de l’execució de les obres i de la definició dels respectius àmbits de
conservació i manteniment de les obres definides en el referit projecte constructiu
que, una vegada finalitzada la seva execució, hauran de restar sota la competència
de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, segons s’especifica en la part
dispositiva del present conveni.
8. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la
preceptiva 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. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
9. Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de determinar
els respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la carretera, afectat
per la realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació
de Barcelona i de l’Ajuntament d’Abrera, una vegada les obres hagin estat
executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre
ambdues administracions.
10. L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en
347.914,71 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre
ambdues parts:

Cost (IVA
inclòs)

Total

Diputació de Barcelona

Ajuntament d’Abrera

347.914,71 EUR

211.247,43 EUR

136.667,28 EUR

11. Per part de l’Ajuntament d’Abrera s’ha aportat el certificat acreditatiu de la
disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte
del conveni.
12. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició
addicional 6ª a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les
corporacions locals als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit
pressupostari a l’anualitat 2016, d’acord amb la definició d’”inversió financerament
sostenible”.
13. El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial Decret llei
2/2014, de 21 de febrer, conté una Disposició addicional 16ª. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles.
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14. Atès que per la Diputació compleix els requisits establerts a la Disposició
Addicional 6ª de la LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat
de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la present resolució al règim de les
inversions financeres sostenibles.
15. D’acord amb el que disposa la Disposició novena del Reial decret llei 17/2014, de
26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, ha quedat prorrogada la
normativa anteriorment especificada.
16. La pròrroga per l’exercici 2017 de l’aplicació del superàvit pressupostari està
prevista a la Disposició addicional 96ª de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.
17. Per tant, és procedent autoritzar la despesa per l’import total de 347.914,71 EUR,
dels quals 211.247,43 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i
la resta de 136.667,28 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent.
18. La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb
càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016 destinat a finançar inversions
financerament sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
FONAMENTS DE DRET
1. Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i
coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
2. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
3. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
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4. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
5. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
6. Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció
General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la
còpia del conveni a subscriure.
7. De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia vindrà
determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb
independència del seu origen.
8. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon a
la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la Refosa núm.
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22
d’abril de 2016.
9. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni,
en nom i representació de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació
Barcelona i l'Ajuntament d’Abrera, amb la finalitat de l’execució de les obres
projecte constructiu de “Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba ctra. BV-1202
9+100. TM Abrera” (Codi: 2280-PC-02), tot això d’acord amb el text de la minuta
conveni que es transcriu a continuació:

de
del
PK
del

(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT D’ABRERA SOBRE LES
OBRES DE LA ROTONDA D’ACCÉS A SANTA MARIA DE VILALBA
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CTRA. BV-1202 PK 9+100.
TM ABRERA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT D’ABRERA, representat per l’lŀlm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr. Jesús
Naharro Rodríguez, i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. Òscar Buxeres Soler.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-1202, en el terme municipal d’Abrera, és una via de titularitat de la
Diputació de Barcelona, que és gestionada a través de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.
III. Actualment, a la cruïlla de la carretera BV-1202 que es troba a l’alçada del seu PK
9+100, i que dóna accés al nucli de Santa Maria de Vilalba, estan permesos tots els
moviments i girs a l’esquerra i, l’autobús es veu obligat a realitzar un canvi de sentit a la
cruïlla, al haver-hi una parada origen i final de línia, utilitzada per usuaris escolars.
IV. Per tal de solucionar aquesta situació, i a petició de l’Ajuntament d’Abrera, l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, ha redactat el projecte
constructiu d’obres de “Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba ctra. BV-1202 PK 9+100.
TM Abrera”, per un import de 347.914,71 euros (IVA inclòs), en el qual es fa una proposta
de millora de la intersecció.
El projecte preveu la implementació d’una rotonda, crear passos de vianants als itineraris
naturals de creuament dels vianants, traslladar la parada de bus, actuar a la xarxa de
drenatge mitjançant un canvi en la localització dels embornals i millorar la il·luminació de
l’àmbit.
V. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Abrera, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva
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competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
VII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data .....................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament d’Abrera, en ordre a
l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal d’Abrera, de les obres del projecte
constructiu de “Rotonda d’accés a Santa Maria de Vilalba ctra. BV-1202 PK 9+100. TM
Abrera” (Codi: 2280-PC-02) i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les
obres amb posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 347.914,71 EUR, IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
d’Abrera:
Total
Cost (IVA inclòs)

347.914,71 EUR

Diputació de
Barcelona

Ajuntament d’Abrera

211.247,43 EUR

136.667,28 EUR

En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, el seu import
serà per minvar la quantia de l’aportació de l’Ajuntament.
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’aprovació, i l’execució de les obres, del projecte constructiu de “Rotonda d’accés a
Santa Maria de Vilalba ctra. BV-1202 PK 9+100. TM Abrera” (Codi: 2280-PC-02),
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total
de 347.914,71 EUR, IVA inclòs, dels quals 211.247,43 EUR, corresponen al cost de
l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i 136.667,28 EUR corresponen a
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament d’Abrera, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la
modificació de crèdit corresponent. La Diputació de Barcelona finançarà la despesa
associada a aquest conveni amb càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016
destinat a finançar inversions financerament sostenibles, de conformitat amb la
Disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

-

la contractació d’aquestes obres,
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-

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

-

la gestió de l’expropiació forçosa i l’ocupació temporal dels terrenys no urbans de
propietat privada que figuren en la relació de béns i drets afectats per les obres del
projecte constructiu de referència.

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament d’Abrera
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament d’Abrera es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, amb una
aportació econòmica de 136.667,28 EUR, corresponent al cost de l’actuació inicialment
previst i assumit.
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament d’Abrera haurà d’haver presentat davant de
la Diputació de Barcelona un certificat, expedit per la Intervenció municipal, acreditatiu de la
disponibilitat pressupostària de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima
per poder finançar la seva part de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la
licitació.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’execució de les obres, el seu import
serà per minvar la quantia de l’aportació de l’Ajuntament.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al
finançament de les obres, un cop siguin notificades les certificacions d’obres mensuals
emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de
la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des
de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per modificacions o
millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals tots aquells que
estiguin fora de la calçada, anirà amb càrrec a l’Ajuntament.
Això no obstant, si aquestes modificacions estan motivades per raons de força major, la
variació del cost de l’actuació es repartirà proporcionalment a l’esmentat en aquest conveni.
Prèviament a l’inici de les obres, l’Ajuntament haurà de posar a disposició de la Diputació
per a l’execució de les obres, els terrenys urbans, necessaris per executar les obres, que
resultin afectats d’expropiació i/o ocupació temporal, segons la relació de béns i drets
afectats del projecte constructiu.
L’Ajuntament cedirà a la Diputació els terrenys expropiats i/o de titularitat municipal que
resultin afectats per les obres destinats a la calçada, sempre d’acord a l’obra finalment
executada.
Quart.- Actuacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament
a). Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres objecte d’aquest
conveni, i dins de l’àmbit de les obres construïdes, la Diputació només s’encarregarà de la
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conservació i manteniment de la calçada de la carretera BV-1202 i de la seva senyalització
horitzontal i vertical fixa, així com dels elements de contenció dels vehicles.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de
referència, correspondran a l’Ajuntament des de la finalització de les obres.
b). Responsabilitat patrimonial
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior
paràgraf.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
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serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

-

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

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament d’Abrera: Jesús Naharro Rodríguez, Alcalde President; Òscar Buxeres
Soler, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio,
er
Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)” (...)

Segon.- Autoritzar la despesa per l’import total de 347.914,71 EUR, dels quals
211.247,43 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i la resta de 136.667,28
EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit
corresponent, amb les condicions assenyalades respecte a aquest punt en la part
expositiva de la present resolució.
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Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament d’Abrera,
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta
Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part
dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a aquesta
Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució administrativa,
que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a l’acceptació per
part de la corporació municipal del text del conveni en tots els seus termes, i significant
al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals
representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, la present resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix,
procedir a trametre-li en el seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi
estat signat pels legals representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a
l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.”
86.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova del
Vallès sobre les obres del projecte constructiu de “Millora de la seguretat viària
a la ctra. BV-5001 PK 19+800 al 25+707. TM Vilanova del Vallès i la Roca del
Vallès”, per un import total de 742.291,36 €.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-5001, que
transcorre pels termes municipals de Vilanova del Vallès i de la Roca del Vallès.
Aquesta via és gestionada per la Diputació a través de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

2.

Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora
de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.

3.

Periòdicament, per part de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, s’analitza l’accidentalitat de les carreteres de la Diputació de Barcelona
per tal d’identificar els trams amb un índex d’accidentalitat més elevat i planificar
les actuacions escaients a fi de millorar les condicions d’aquestes vies.

4.

Pel que fa a la sinistralitat, la carretera BV-5001 s’ha identificat com un itinerari
d’Alt Risc d’Accidentalitat (IARA) des del PK 19+800 fins al 25+707 (període 20072011). Per altra banda, l’estudi EuroRap (període 2012-2014) també detecta
aquest tram entre els cinc que tenen un índex perillositat (IP) més alt.
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5.

Per tal de solucionar aquesta situació, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis, ha redactat el projecte
constructiu de les obres de “Millora de la seguretat viària a la ctra. BV-5001, PK
19+800 al 25+707. TM de Vilanova del Vallès i la Roca del Vallès” (en endavant,
“document tècnic de referència”), per un import de 772.986,03 EUR (IVA inclòs), i
pel que respecta al tram de les obres situat dintre del terme municipal de Vilanova
del Vallès per un import de 399.347,39 EUR, en el qual s’efectua una proposta de
millora en el tram indicat de la carretera, i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat per a tràmit. Quan al tram de les obres situat
en el terme municipal de la Roca del Vallès es valora en 373.638,64 EUR i serà
objecte d’un altre conveni amb l’Ajuntament esmentat, en el qual l’Ajuntament de
la Roca del Vallès no fa cap aportació econòmica.

6.

El document tècnic de referència preveu actuacions de senyalització vertical i
horitzontal, proteccions i abalisaments, millores de ferm, millores de drenatge i
talussos i millores en els itineraris de vianants. L’àmbit d’actuació abasta els
termes municipals de Vilanova del Vallès i de la Roca del Vallès.

7.

La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat document tècnic de referència, que s’executaran
sota la supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.

8.

Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de
determinar els respectius àmbits de conservació i explotació del tram de la
carretera situat dins del terme municipal de Vilanova del Vallès, que resulta afectat
per la realització de les actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació
de Barcelona i de l’Ajuntament, una vegada les obres hagin estat executades, s’ha
elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre ambdues
administracions.

9.

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la
preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el
compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.

10. L’import total de les actuacions a realitzar en execució d’aquest conveni amb
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès s’ha valorat en 399.347,39 EUR, amb la
següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Total
Cost (IVA inclòs)

399.347,39 EUR

Diputació
Barcelona
368.652,72 EUR

de

Ajuntament
de
Vilanova del Vallès
30.694,67 EUR

11. Per part de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès s’ha aportat el certificat acreditatiu
de la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació
objecte del conveni, amb càrrec a l’exercici 2017.
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12. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició
addicional 6ª a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les
corporacions locals als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit
pressupostari a l’anualitat 2016, d’acord amb la definició d’“inversió financerament
sostenible”.
13. El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial Decret llei
2/2014, de 21 de febrer, conté una Disposició addicional 16ª. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles.
14. Atès que per la Diputació compleix els requisits establerts a la Disposició
Addicional 6ª de la LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat
de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la present resolució al règim de les
inversions financeres sostenibles.
15. D’acord amb el que disposa la Disposició novena del Reial decret llei 17/2014, de
26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, ha quedat prorrogada la
normativa anteriorment especificada.
16. La pròrroga per l’exercici 2017 de l’aplicació del superàvit pressupostari està
prevista a la Disposició addicional 96ª de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.
17. És procedent autoritzar la despesa de 772.986,03 EUR (que correspon al cost de
les obres que assumeix la Diputació de Barcelona en l’àmbit del projecte en el
terme municipal de Vilanova del Vallès: 368.652,72 EUR, més 373.638,64 EUR en
el terme municipal de la Roca del Vallès), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45300/61105 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2017, i la resta de 30.694,67 EUR, corresponents a
l’aportació
municipal,
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/50100/45300/65000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit
corresponent.
18. La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb
càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016 destinat a finançar inversions
financerament sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
FONAMENTS DE DRET
1.

Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant
que l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua
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d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i
coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
2.

Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica,
tècnica i administrativa.

3.

Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.

4.

Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis
interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS,
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.

5.

Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les
formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del
ROAS.

6.

Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord
d'aprovació i la còpia del conveni a subscriure.

7.

De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia
vindrà determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació
amb independència del seu origen.

8.

La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la Refosa
núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de
22 d’abril de 2016.

9.

De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el
present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, referent a l’execució de les obres del
projecte constructiu de “Millora de la seguretat viària a la ctra. BV-5001, PK 19+800 al
25+707. TM de Vilanova del Vallès i la Roca del Vallès”(Codi: 4792-PC-05), tot això
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE “MILLORA DE LA
SEGURETAT VIÀRIA A LA CTRA. BV-5001 PK 19+800 AL 25+707. TM DE VILANOVA
DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS, representat per l’lŀlma. Alcaldessa presidenta
de l’Ajuntament, Sra. Yolanda Lorenzo García, i assistit per la Secretària de la Corporació,
Sra. Rosa Samón Martínez.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera BV-5001, que transcorre pels
termes municipals de Vilanova del Vallès i de la Roca del Vallès. Aquesta via és gestionada
per la Diputació a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.
III. Periòdicament, per part de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
s’analitza l’accidentalitat de les carreteres de la Diputació de Barcelona per tal d’identificar
els trams amb un índex d’accidentalitat més elevat i planificar les actuacions escaients a fi
de millorar les condicions d’aquestes vies.
IV. Pel que fa a la sinistralitat, la carretera BV-5001 s’ha identificat com un itinerari d’Alt Risc
d’Accidentalitat (IARA) des del PK 19+800 fins al 25+707 (període 2007-2011). Per altra
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banda, l’estudi EuroRap (període 2012-2014) també detecta aquest tram entre els cinc que
tenen un índex perillositat (IP) més alt.
V. Per tal de solucionar aquesta situació, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Local, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis, ha redactat el projecte constructiu de les
obres de “Millora de la seguretat viària a la ctra. BV-5001, PK 19+800 al 25+707. TM de
Vilanova del Vallès i la Roca del Vallès” (en endavant, “document tècnic de referència”), per
un import de 772.986,03 EUR (IVA inclòs), i pel que respecta al tram de les obres situat
dintre del terme municipal de Vilanova del Vallès, per un import de 399.347,39 EUR, IVA
inclòs, en el qual s’efectua una proposta de millora en el tram indicat de la carretera, i l’ha
lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat per a tràmit. Quant al
tram que afecta al municipi de la Roca del Vallès es valora en 373.638,64 EUR, IVA inclòs i
serà objecte d’un conveni apart amb l’esmentat Ajuntament, en el qual l’Ajuntament de la
Roca del Vallès no fa cap aportació econòmica.
VI. El document tècnic de referència preveu actuacions de senyalització vertical i horitzontal,
proteccions i abalisaments, millores de ferm, millores de drenatge i talussos i millores en els
itineraris de vianants. L’àmbit d’actuació abasta els termes municipals de Vilanova del Vallès
i de la Roca del Vallès.
VII. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat document tècnic de referència, que s’executaran sota la supervisió
de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
VIII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, considerant que les
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació en la part
del document tècnic de referència que afecta el terme municipal de Vilanova del Vallès,
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la
respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat
executades.
IX. La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec
a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016 destinat a finançar inversions financerament
sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
X. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data .....................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Vilanova del
Vallès, en ordre a l’execució per part de la Diputació de les obres del projecte constructiu de
“Millora de la seguretat viària a la ctra. BV-5001, PK 19+800 al 25+707. TM de Vilanova del
Vallès i la Roca del Vallès” (Codi: 4792-PC-05), així com a la definició de l’àmbit de
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conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, en el tram de
la carretera que es troba dins del terme municipal de Vilanova del Vallès.
Es valora l’import de l’actuació en el tram de les obres situat dintre del terme municipal de
Vilanova del Vallès, en 399.347,39 EUR, IVA inclòs, amb el següent repartiment del seu
cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova del Vallès:
Total
Cost (IVA inclòs)

399.347,39 EUR

Diputació
Barcelona

de

368.652,72 EUR

Ajuntament de Vilanova
del Vallès
30.694,67 EUR

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

l’aprovació, contractació i execució de les obres del projecte constructiu de “Millora de
la seguretat viària a la ctra. BV-5001, PK 19+800 al 25+707. TM de Vilanova del
Vallès i la Roca del Vallès” (Codi: 4792-PC-05), amb un pressupost total de
772.986,03 EUR, i amb un import de les obres del tram situat en l’àmbit del terme
municipal de Vilanova del Vallès de 399.347,39 EUR (IVA inclòs), dels quals
368.652,72 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61105 del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i
30.694,67 EUR corresponen a la part de l’aportació econòmica inicialment prevista de
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45300/65000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit
corresponent, i amb les condicions d’inversió financerament sostenible assenyalades
en els antecedents, i

-

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

Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
amb una aportació econòmica de 30.694,67 EUR, corresponent al cost de l’actuació
inicialment previst i assumit.
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Vilanova del Vallès haurà d’haver
presentat davant de la Diputació de Barcelona un certificat expedit per la Intervenció
municipal acreditatiu de la disponibilitat econòmica, dins del pressupost de l’exercici 2017,
de l’import abans referit, que representaria la quantia màxima per poder finançar la seva part
de les obres en el supòsit que no es produís cap baixa en la licitació.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació i execució de les obres,
el seu import estarà destinada a minvar la quantia de l’aportació econòmica prevista a
càrrec de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.
L’Ajuntament de Vilanova del Vallès procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les
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certificacions d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la
mateixa liquidació.
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per modificacions o
millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals tots aquells que
estiguin fora de la calçada aniran a càrrec de l’Ajuntament.
Això no obstant, si aquestes modificacions estan motivades per raons de força major, la
variació del cost de l’actuació es repartirà proporcionalment a l’esmentat en aquest conveni.
Quart.- Actuacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès
a). Definició de les obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats
participants sobre els elements situats dins de l’àmbit de les obres
Un cop finalitzada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres objecte d’aquest
conveni en el tram del terme municipal de Vilanova del Vallès, i dins de l’àmbit d’aquestes,
la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la
carretera BV-5001 i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa, així com dels elements
de contenció de vehicles.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de
referència, dins del terme municipal de Vilanova del Vallès, correspon a l’Ajuntament de
Vilanova del Vallès des de la finalització de les obres.
b). Responsabilitat patrimonial
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres dels quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior
paràgraf.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la titularitat, la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada
que s'han enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors,
assumint cada Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
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El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

-

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

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès: Yolanda Lorenzo García, Alcaldessa Presidenta;
Rosa Samón Martínez, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís
er
Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Autoritzar la despesa de 772.986,03 EUR, dels quals 368.652,72 EUR,
corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació en l’àmbit de les obres que
afecta a Vilanova del Vallès més 373.638,64 EUR en l’àmbit de les obres que afecta a
la Roca del Vallès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61105 del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i la
resta de 30.694,67 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65000 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la
modificació de crèdit corresponent, amb les condicions assenyalades respecte a
aquest punt en la part expositiva de la present resolució.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Vilanova del
Vallès, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112.
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar la present resolució d’aprovació del conveni a subscriure, d’acord al
que es disposa a l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a través del tràmit corresponent al
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i així mateix,
procedir a trametre en el seu moment una còpia del conveni al Registre de convenis,
una vegada aquest hagi estat signat pels legals representants d’ambdues parts.”
87.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera sobre
les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la intersecció de la carretera
BV-5122 amb el camí d’Hortsavinyà, PK 0+650. TM Tordera”, per un import total
de 245.557,01 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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FETS
1.

En el terme municipal de Tordera, la Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la
carretera BV-5122. Aquesta via és gestionada per la Diputació a través de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

2.

Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora
de la seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.

3.

A Tordera, a l’alçada del PK 0+650 aproximadament de la carretera BV-5122, s’hi
troba una intersecció amb el camí d’Hortsavinyà, que constitueix l’accés a la
urbanització Les Ferreres. Actualment, la cruïlla constitueix una intersecció tipus
T, i disposa de carril central per a girs a l’esquerra. La intersecció està canalitzada
amb llàgrima central. Donades les altes intensitats de vehicles tant a la BV-5122
com al camí d’Hortsavinyà, aquesta tipologia d’intersecció no és adequada, motiu
pel qual es projecta la millora de la intersecció amb la implantació d’una rotonda, a
fi de millorar la seguretat viària a la intersecció.

4.

Aquesta millora també permetrà la regulació d’accessos en aquest tram,
especialment per als canvis de sentit amb seguretat dels vehicles procedents dels
aparcaments del mercat dels diumenges de Tordera, situats al costat dret de la
carretera.

5.

Amb l’objecte de millorar la seguretat viària de la cruïlla, l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis i
Infraestructures Viàries de la Diputació, ha redactat el projecte constructiu de les
obres de “Rotonda a la intersecció de la carretera BV-5122 amb el camí
d’Hortsavinyà, PK 0+650. TM Tordera” (Codi: 4579PC03), amb un import total de
291.380,22 EUR (IVA inclòs). El projecte s’ha redactat a petició de l’Ajuntament de
Tordera, beneficiari de l’actuació, juntament amb la Diputació de Barcelona com a
titular de la carretera.

6.

La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.

7.

Amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de
determinar els respectius àmbits de conservació i explotació de les obres que
restaran a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, una vegada les
obres hagin estat executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de
col·laboració, a celebrar entre ambdues administracions.

8.

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la
preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el
compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
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9.

L’import total de les actuacions a realitzar en execució del conveni s’ha valorat en
291.380,22 EUR, amb la següent assignació del repartiment del cost entre
ambdues parts:
Total
Cost (IVA inclòs)

291.380,22 EUR

Diputació
Barcelona
245.557,01 EUR

de

Ajuntament de Tordera
45.823,21 EUR

10. Per part de l’Ajuntament de Tordera s’ha aportat el certificat acreditatiu de la
disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte
del conveni, en l’exercici 2017.
11. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de control del deute comercial del sector públic, que introdueix una Disposició
addicional 6ª a la LOEPSF per establir els requisits que han de complir les
corporacions locals als efectes d’aplicar adequadament el seu superàvit
pressupostari a l’anualitat 2016, d’acord amb la definició d’”inversió financerament
sostenible”.
12. El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), modificat pel Reial Decret llei
2/2014, de 21 de febrer, conté una Disposició addicional 16ª. que reconeix la
possibilitat que les Diputacions destinin el seu superàvit o romanent de tresoreria
positiu a finançar inversions considerades financerament sostenibles.
13. Atès que per la Diputació compleix els requisits establerts a la Disposició
Addicional 6ª de la LOEPSF per al destí del superàvit pressupostari, és voluntat
de la Diputació vehicular l’actuació objecte de la present resolució al règim de les
inversions financeres sostenibles.
14. D’acord amb el que disposa la Disposició novena del Reial decret llei 17/2014, de
26 de desembre de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, ha quedat prorrogada la
normativa anteriorment especificada.
15. La pròrroga per l’exercici 2017 de l’aplicació del superàvit pressupostari està
prevista a la Disposició addicional 96ª de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.
16. Per tant, és procedent autoritzar la despesa per l’import total de 291.380,22 EUR,
dels quals 245.557,01 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i
la resta de 45.823,21 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent.
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17. La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb
càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016 destinat a finançar inversions
financerament sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
FONAMENTS DE DRET
1.

Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant
que l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i
coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.

2.

Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica,
tècnica i administrativa.

3.

Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.

4.

Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis
interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS,
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.

5.

Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les
formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del
ROAS.

6.

Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya l'acord
d'aprovació i la còpia del conveni a subscriure.

7.

De conformitat amb la Base 35. 5 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. En el cas de convenis en que es prevegi el
cofinançament amb altres institucions d’una determinada activitat, la quantia
vindrà determinada pel muntant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació
amb independència del seu origen.

8.

La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total correspon
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3. 4. i. 3) de la Refosa
núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
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òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de
22 d’abril de 2016.
9.

De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el
present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Tordera, referent a l’execució de les obres del projecte
constructiu de “Rotonda a la intersecció de la carretera BV-5122 amb el camí
d’Hortsavinyà, PK 0+650. TM Tordera” (Codi: 4579PC03), tot això d’acord amb el text
de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE TORDERA RELATIU A
LES OBRES DE ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA CTRA. BV-5122 AMB EL CAMÍ
D’HORTSAVINYÀ PK 0+650.TM TORDERA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr.
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de
2016.
AJUNTAMENT DE TORDERA, representat per l’lŀlm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr.
Joan Carles García Cañizares, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Marta
Portella Nogué.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La carretera BV-5122, en el terme municipal de Tordera, és una via de titularitat de la
Diputació de Barcelona, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat.
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II. Un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la
seguretat viària de la seva xarxa de carreteres locals.
III. A l’alçada del PK 0+650 aproximadament de la carretera BV-5122, s’hi troba una
intersecció amb el camí d’Hortsavinyà que constitueix l’accés a la urbanització Les Ferreres.
Actualment, la cruïlla constitueix una intersecció tipus T, i disposa de carril central per a girs
a l’esquerra. La intersecció està canalitzada amb llàgrima central. Donades les altes
intensitats de vehicles tant a la BV-5122 com al camí d’Hortsavinyà, aquesta tipologia
d’intersecció no és adequada, motiu pel qual es projecta la millora de la intersecció amb la
implantació d’una rotonda, a fi de millorar la seguretat viària a la intersecció. Aquesta millora
també permetrà la regulació d’accessos en aquest tram, especialment per als canvis de
sentit amb seguretat dels vehicles procedents dels aparcaments del mercat dels diumenges
de Tordera, situats al costat dret de la carretera.
IV. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària de la cruïlla, l’Oficina Tècnica de Planificació
i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis i Infraestructures Viàries de
la Diputació, ha redactat el projecte constructiu de les obres de “Rotonda a la intersecció de
la carretera BV-5122 amb el camí d’Hortsavinyà, PK 0+650. TM Tordera”, amb un import
total de 291.380,22 EUR (IVA inclòs). El projecte s’ha redactat a petició de l’Ajuntament de
Tordera, beneficiari de l’actuació, juntament amb la Diputació de Barcelona com a titular de
la carretera.
V. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Tordera, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
VII. La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec
a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016 destinat a finançar inversions financerament
sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
VIII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona en data .....................................
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Tordera, en ordre
a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Tordera, de les obres del
projecte constructiu de “Rotonda a la intersecció de la carretera BV-5122 amb el camí
d’Hortsavinyà, PK 0+650. TM Tordera” (Codi: 4579PC03), així com la definició de l’àmbit de
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conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per
la Diputació de Barcelona.
Es valora l’import total de l’actuació en 291.380,22 EUR, IVA inclòs, amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Tordera.
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

l’aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la intersecció
de la carretera BV-5122 amb el camí d’Hortsavinyà, PK 0+650. TM Tordera” (Codi:
4579PC03), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures,
amb un import total de 291.380,22 EUR, IVA inclòs, dels quals 245.557,01 EUR,
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i 45.823,21 EUR corresponen a
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Tordera, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de despeses de
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la modificació
de crèdit corresponent. La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a
aquest conveni amb càrrec a l’aplicació de superàvit de l’exercici 2016 destinat a finançar
inversions financerament sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena
de la Llei Orgànica 2/2012, de 17 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

-

la contractació d’aquestes obres, i

-

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

La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació
forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no
urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets afectats continguda en
el projecte constructiu.
Un cop executades les obres, dintre de l’àmbit de les obres realitzades, la Diputació de
Barcelona només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada, del drenatge
de la carretera BV-5122 i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Tordera
L’Ajuntament de Tordera designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Tordera es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en
un principi, en l’import inicialment previst de 45.823,21 EUR.
L’Ajuntament de Tordera ha de presentar davant de la Diputació de Barcelona un certificat
expedit per la Intervenció Municipal acreditatiu de la disponibilitat pressupostària, en el
pressupost municipal del vigent exercici, de l’import abans referit, que representaria la
quantia màxima per poder finançar la seva part de l’import total de les obres en el supòsit
que no es produís cap baixa en la seva licitació.
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En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import es repartirà proporcionalment als respectius imports de les aportacions econòmiques
de cadascuna de les parts.
L’Ajuntament de Tordera procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a
aportació al finançament de les obres, un cop li siguin notificades les certificacions d’obres
mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat,
acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un
mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Tordera cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada
i/o pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació
temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte
constructiu.
Un cop executades les obres i dintre de l’àmbit de les obres realitzades, l’Ajuntament de
Tordera assumirà la titularitat de tots aquells elements construïts que estiguin fora de la
calçada de la carretera BV-5122 i que estiguin situats dins del seu terme municipal.
L’Ajuntament de Tordera, com a beneficiari principal de les obres, s’encarregarà de la
conservació i manteniment de tots els elements d’urbanització que estiguin estrictament fora
de l’àmbit de la calçada de la carretera, independentment de la seva titularitat. Es detalla a
continuació una relació d’aquests elements:
 Ramal del camí a Hortsavinyà de la rotonda.
 Enllumenat, reg i altres instal·lacions
 Enjardinament de l’illot central de la rotonda
Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració
corresponent a les obres esmentades, formalitzada pels representants de l’Ajuntament i de
la Diputació.
Quart.- Responsabilitat patrimonial
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior
paràgraf.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. – Efectes del conveni
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L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

-

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

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
Onzè.- Jurisdicció competent
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D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en
el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Tordera: Joan Carles García Cañizares, Alcalde President; Marta
Portella Nogué, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i
er
Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc
Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Autoritzar la despesa de 291.380,22 EUR, dels quals 245.557,01 EUR,
corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, i la resta de 45.823,21 EUR, corresponents
a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000
del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017,
condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent, amb les condicions
assenyalades respecte a aquest punt en la part expositiva de la present resolució.
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Tordera,
adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per aquesta
Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part
dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a aquesta
Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució administrativa,
que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a l’acceptació per
part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus termes, i
significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per
part dels legals representants d’ambdues entitats participants.
Quart.- Notificar la present resolució d’aprovació del conveni a subscriure, d’acord al
que es disposa a l'article 309 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a través del tràmit corresponent al
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i així mateix,
procedir a trametre en el seu moment una còpia del conveni al Registre de convenis,
una vegada aquest hagi estat signat pels legals representants d’ambdues parts.”
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
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88.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
del conveni de col·laboració institucional, a formalitzar per la Diputació de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials
d’Habitatge de Catalunya (GHS), amb l’objecte d’aprovar l’adhesió de la
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, mitjançant l’Observatori
de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i de
l’Institut Català del Sòl, al conveni de col·laboració subscrit entre aquelles
entitats en data 25 de novembre de 2016, referent a l’Observatori Metropolità
d’Habitatge de Barcelona.- 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 següent:
“FETS
1.

Per acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió
ordinària celebrada en data 24 de novembre de 2016 (ref. Reg. 650/2016) es va
aprovar la minuta d’un conveni de col·laboració institucional, a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques socials d’Habitatge de Catalunya
(GHS), en matèria de l’Observatori d’Habitatge.

2.

Aquest conveni institucional tenia per objecte formalitzar el treball en xarxa i un
marc de col·laboració estable entre els diferents observatoris d’habitatge i
departaments d’estudi promoguts per les parts signatàries i per la posada en
marxa d’un Observatori de l’Habitatge de vocació supramunicipal, que aglutinés la
informació disponible en matèria d’habitatge i que pugui servir d’instrument per a
definir i desplegar amb més eficàcia les polítiques públiques d’habitatge als
diferents àmbits on actuen les administracions, organismes i entitats incloses en el
conveni.

3.

Amb data 25 de novembre de 2016 es va formalitzar el conveni esmentat amb la
signatura dels legals representants de la Diputació de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Gestors
de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya.

4.

La Clàusula Tercera del conveni de referència, que va ser signat inicialment el 25
de novembre de 2016, entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques
Socials d’Habitatge de Catalunya, preveu que altres Administracions, organismes i
entitats pugin adherir-se a proposta de la Comissió de Seguiment.

5.

El Decret 49/2017, de 23 de maig, a l’article 53 defineix l’Observatori de l’Hàbitat i
la Segregació Urbana, com a un òrgan col·legiat que té per finalitat conèixer la
situació, en termes quantitatius i qualitatius, de l’habitatge en general i de
l’habitatge amb protecció oficial en particular, la distribució territorial i la inserció en
els respectius teixits urbans, i també mesurar, d’acord amb els indicadors que
s’estableixin per reglament, la segregació urbana existent.
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6.

D’acord amb l’apartat j) de l’article 53.2, l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació
Urbana pot participar en xarxes d’observatoris d’habitatges locals, nacionals,
europeus i internacionals.

7.

Per al desenvolupament de les funcions atribuïdes pel Decret 49/2017 a
l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, es poden establir mecanismes
de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb altres
administracions públiques.

8.

La Llei 13/2009, de 22 de juliol, de creació de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, preveu a l’article 2 que l’Agència té com a objectius executar i
gestionar les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat, i,
especialment, executar les actuacions públiques de la Generalitat amb relació al
creixement de la població satisfent-ne les necessitats en matèria d’habitatge i
garantint la proximitat al territori.

9.

La Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl (Incasòl),
en el seu article 1.3 estableix que l’Incasòl ha de promoure les actuacions
necessàries, tant en l’aspecte organitzatiu com en el funcional, per tal de permetre
una utilització del sòl d’acord amb l’interès general i per a impedir l’especulació i
afavorir l’efectivitat del dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat i en l’article 1.5
de la mateixa llei, es determina que l’objectiu de l’Institut Català del Sòl és la
promoció de sòl urbanitzat, el foment de les activitats econòmiques i de l’habitatge
i la gestió d’equipaments públics, tot això amb la finalitat d’atendre necessitats
col·lectives, remodelacions urbanes, creació d’espais lliures i zones verdes,
dotacions i equipaments.

10. L’esmentada Llei estableix també en el seu article 3, entre d’altres, com a funcions
de l’Incasòl promoure, tant de manera directa com convinguda, habitatges públics
i la rehabilitació o la remodelació d’aquests. L’exercici d’aquestes funcions podrà
desenvolupar-les directament o per Organismes competents mitjançant convenis o
acords que, per raó de la seva competència, puguin dur a terme una millor gestió.
FONAMENTS DE DRET
1.

Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant
que l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i
coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.

2.

Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica,
tècnica i administrativa.

3.

Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
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contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
4.

Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis
interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS,
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.

5.

Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les
formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del
ROAS.

6.

Vist el que preveu el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, en relació amb la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local, així com també el Títol Vll del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els quals atorguen a les diputacions
competències d'assistència i cooperació als municipis, es proposa la formalització
d’un nou conveni de col·laboració institucional entre la Diputació de Barcelona,
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials
d’Habitatge de Catalunya (GHS), relatiu a l’adhesió de la Secretaria d’Habitatge i
Millora Urbana de la Generalitat, mitjançant l’Observatori de l’Hàbitat i la
Segregació Urbana, l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl,
al conveni de col·laboració subscrit el 25 de novembre de 2016 en matèria de
l’Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona.
Vist que el nou conveni proposat, que preveu l’adhesió al conveni institucional
inicial de tres organismes de la Generalitat de Catalunya, concretament,
l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, l’Agència d’Habitatge de
Catalunya i l’Institut Català del Sòl, s’ha de considerar que presenta també la
naturalesa d’un instrument de col·laboració, de conformitat amb el que es disposa
a l’article 47. 1, paràgraf 2n. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, que permet a les Administracions participants i parts signants
expressar mitjançant aquest instrument la seva voluntat per actuar amb un
objectiu comú, restant fora de la regulació que el capítoI VI de la referida Llei
reserva per als convenis.

7.

8.

La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
3. 4. i. 1) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.

9.

De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, el Vicepresident primer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar el
present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona.

473

Àrea de Presidència
Secretaria General

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta del conveni, a subscriure per la Diputació de Barcelona,
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge
de Catalunya (GHS), relatiu a l’adhesió de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació
Urbana, de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl, al conveni
de col·laboració subscrit el 25 de novembre de 2016 en matèria de l’Observatori
Metropolità d’Habitatge de Barcelona, tot això d’acord amb el text de la minuta del
conveni que es transcriu a continuació:
(...)
“CONVENI
D’ADHESIÓ DE LA SECRETARIA D’HABITATGE I MILLORA URBANA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, DE L’AGÈNCIA D’HABITATGE DE CATALUNYA I DE
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL AL CONVENI FORMALITZAT EL 25 DE NOVEMBRE DE
2016 PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I L’ASSOCIACIÓ DE GESTORS DE
POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE DE CATALUNYA RELATIU A L’OBSERVATORI
METROPOLITÀ D’HABITATGE DE BARCELONA
REUNITS
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i
Rubio, Vicepresident primer i President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, facultat d'acord amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d'abril de 2016
(BOPB 22/04/16), i assistit pel Sr. Francesc Bartoll Huerta, Secretari delegat de l'Àrea de
Territori i Sostenibilitat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
Corporació núm. 7731/16, de data 28 de juliol de 2016 (BOPB 03/07/16) sobre delegació de
funcions de Secretaria (mandat 2015-2019)
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel regidor d'habitatge, senyor Josep Maria
Montaner Martorell, en ús de les facultats delegades pel decret d’Alcaldia de 25 de maig de
2016, i assistit pel senyor Jordi Cases i Pallarès, Secretari General de l'Excm. Ajuntament
d'aquesta ciutat, nomenat per Decret d'Alcaldia de data 18 de juny de 2002, en funcions
d'assessorament segons disposa l'apartat e) de l'article 3 del RD 1174/1987, de 18 de
setembre, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb
habilitació nacional, i en l'exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament
legal de la Corporació, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, que certifica.
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, representada
pel seu Vicepresident
executiu, el senyor Antonio Balmón Arévalo, qui actua en l'ús de les facultats que té
atorgades per raó del seu càrrec i aquelles que té delegades per resolució de la
Presidència, i
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L'ASSOCIACIÓ DE GESTORS DE POLÍTIQUES SOCIALS D'HABITATGE DE
CATALUNYA (GHS), amb domicili al carrer Doctor Aiguader, 36 de Barcelona, inscrita al
registre d'Associacions de Barcelona amb el. número 54910, NIF G66421223, representada
pel seu President Sr. Lluís Hosta Privat, qui actua en l'ús de les facultats que té atorgades
per raó del seu càrrec, elegit per l'Assemblea General de GHS el 9 de març de 2016 i
aquelles per les que ha estat facultat per acord de la Junta de Govern de GHS de data 15
de setembre de 2016.
Tots ells signants del Conveni de col·laboració institucional en matèria d’observatori
d’habitatge, signat el 25 de novembre de 2016.
I de l’altra, per part de la GENERALITAT DE CATALUNYA,
LA SECRETARIA D’HABITATGE I MILLORA URBANA, representada pel President de
l’Observatori de l’Habitat i la Segregació Urbana, senyor Carles Sala Roca, nomenat
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana, pel Decret 134/2011, d’11 de gener.
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, representada pel seu director, senyor
Jaume Fornt Paradell, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març. i de
conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats
pel Decret 157/2010, de 2 de novembre.
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, representada pel seu Director, senyor Francesc Damià
Calvet i Valera, fent ús de les facultats que li confereix el seu nomenament de 8 de gener de
2013, publicat en el DOGC núm. 6290 del 10 de gener de 2013, amb seu al carrer Còrsega,
273 de Barcelona i amb CIF Q-0840001B.
Totes les parts es reconeixen la capacitat suficient i la representació que ostenten per a
formalitzar aquest document d’adhesió, per a la qual cosa,
MANIFESTEN
1.

La Clàusula Tercera del Conveni signat el 25 de novembre de 2016 entre l’Ajuntament
de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya, preveu que
altres Administracions, organismes i entitats puguin adherir-se a proposta de la
Comissió de Seguiment.

2.

El Decret 49/2017, de 23 de maig, a l’article 53, defineix l’Observatori de l’Hàbitat i la
Segregació Urbana, com a un òrgan col·legiat que té per finalitat conèixer la situació,
en termes quantitatius i qualitatius, de l’habitatge en general i de l’habitatge amb
protecció oficial en particular, la distribució territorial i la inserció en els respectius teixits
urbans, i també mesurar, d’acord amb els indicadors que s’estableixin per reglament, la
segregació urbana existent.

3.

D’acord amb l’apartat j) de l’article 53.2, l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació
Urbana pot participar en xarxes d’observatoris d’habitatges locals, nacionals, europeus
i internacionals.

4.

Per al desenvolupament de les funcions atribuïdes pel Decret 49/2017 a l’Observatori
de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, es poden establir mecanismes de col·laboració
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb altres administracions públiques.

5.

Que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de creació de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, preveu a l’article 2 que l’Agència té com a objectius executar i gestionar les
polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat, i, especialment, executar
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les actuacions públiques de la Generalitat amb relació al creixement de la població
satisfent-ne les necessitats en matèria d’habitatge i garantint la proximitat al territori.
6.

Que la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl, en el seu
article 1.3 estableix que l’Incasòl ha de promoure les actuacions necessàries, tant en
l’aspecte organitzatiu com en el funcional, per tal de permetre una utilització del sòl
d’acord amb l’interès general i per a impedir l’especulació i afavorir l’efectivitat del dret
a gaudir d’un habitatge digne i adequat i en l’article 1.5 de la mateixa llei, es determina
que l’objectiu de l’Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat, el foment de
les activitats econòmiques i de l’habitatge i la gestió d’equipaments públics, tot això
amb la finalitat d’atendre necessitats col·lectives, remodelacions urbanes, creació
d’espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments.
L’esmentada llei estableix també en el seu article 3, entre d’altres, com a funcions de
l’Incasòl promoure, tant de manera directa com convinguda, habitatges públics i la
rehabilitació o la remodelació d’aquests. L’exercici d’aquestes funcions podrà
desenvolupar-les directament o per organismes competents mitjançant convenis o
acords que, per raó de la seva competència, puguin dur a terme una millor gestió.

Per tot això, i amb la finalitat de col·laborar amb l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de
Barcelona que actua en l’àmbit supramunicipal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
ACORDEN
Primera. Adhesió
L’adhesió de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, mitjançant l’Observatori de l’Hàbitat i la
Segregació Urbana; de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català del Sòl, al
conveni de col·laboració institucional, subscrit el 25 de novembre de 2016, en matèria
d’Observatori d’habitatge, amb les consideracions dels pactes següents.
Segona. Àmbit
L’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana que regula el Decret 49/2017, de 23 de maig,
així com l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl, actuen en l’àmbit de
Catalunya, mentre que aquesta adhesió es limita a la col·laboració i participació de
l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona en l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Tercera. Titularitat
D’acord amb les funcions que regula l’apartat f) de l’article 53.2 del Decret 49/2017, de 23 de
maig, correspon a l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana “fer difusió d’estudis i
informes en matèria d’habitatge per mitjà d’una línia editorial i un lloc web propis”. Per aquest
motiu, es fa constar que l’esmentat Observatori mantindrà la titularitat de la informació
provinent de la gestió i anàlisi dels seus indicadors d’habitatge, així com la difusió i comunicació
dels seus resultats.
Quarta. Extinció
A més de les clàusules d’extinció que preveu el pacte Setè del conveni de 25 de novembre de
2016, es podrà considerar finalitzada la col·laboració de l’Observatori de l’Hàbitat i la
Segregació Urbana de la Generalitat de Catalunya, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
de l’Institut Català del Sòl amb un preavís de, com a mínim, dos mesos d’antelació, sens
perjudici del que preveu el pacte Vuitè de l’esmentat conveni.
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Cinquena. Efectes de la resolució
En el cas que es comuniqui la voluntat de resoldre l’adhesió al conveni per part de l’Observatori
de l’Hàbitat i la Segregació Urbana de la Generalitat de Catalunya o de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya o de l’Institut Català del Sòl, l’altra part es compromet a no reclamar cap dret o
indemnització.
Sisena. Imatge i comunicació
Les parts s’obliguen a citar la font i la procedència de la informació que obtinguin de
l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, en qualsevol acte de difusió o comunicació.
Setena. Comissió tècnica
En la Comissió tècnica que descriu el pacte Cinquè del Conveni de 25 de novembre de 2016, hi
participarà una persona en representació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana
de la Generalitat de Catalunya, una persona en representació de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i una persona en representació de l’Institut Català del Sòl.
Vuitena. Comissió de seguiment
En la Comissió de seguiment que descriu el pacte Quart del Conveni de 25 de novembre de
2016 s’hi integrarà una persona en representació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació
Urbana de la Generalitat de Catalunya, una persona en representació de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i una persona en representació de l’Institut Català del Sòl.
I perquè així consti, totes les parts signen el present document en sis exemplars i a un sol
efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
(Sg. Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1r. i President delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat; Per l’Ajuntament de Barcelona: Josep Mª Montaner Martorell, Regidor
d’Habitatge; Jordi Cases i Pallarès, Secretari general; Per l’Àrea Metropolitana de Barcelona:
Antonio Balmón Arévalo; Vicepresident executiu; Per l’Associació de Gestors de Polítiques
Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS): Lluís Hosta Privat, President; Per la Secretaria
d’Habitatge i Millora Urbana: Carles Sala Roca, Secretari d’Habitatge i Millora Urbana; Per
l’Institut Català del Sòl: Francesc Damià Calvet i Valera, Director de l’Institut” (...)

Segon.- Notificar el contingut de la present Resolució a tots els ens i organismes
participants, als efectes de la posterior formalització del conveni per totes parts: Per
aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants de les
entitats participants.”
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
89.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar
inicialment diverses subvencions atorgades en el marc de la convocatòria de
l’any 2015, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, per
no justificar dins de termini l’activitat subvencionada, per un import total de
47.095,81€.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
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de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 18
de desembre de 2014, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a
les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació
de Barcelona.
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 25 de juny de 2015, va
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions a les Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i
Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a les activitats a
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que d’acord amb la base 18 de les bases reguladores, la subvenció s’havia de
justificar abans del 30 de juny de 2016, excepte per a les activitats culturals que havien
de justificar abans del 31 de desembre de 2015.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament
de les subvencions relacionades, les quals no han presentat, a data d’avui, la
justificació de les actuacions realitzades:
Nom

NIF

Ca L’Andreu SCP
Adriana Comas Blanch
Joan Gómez Pujol
Ramon Coll Tusell
SAGEFRA SL
Jorge Escriu Paradell
MP Rural 2015 SL
Gerard Tortades Portet
David Rodríguez Valcarcel
Sergi Riera Fradera
Mari Carmen Alvarez Ruiz
Juan Antonio Rodríguez Sierra
Frederic Ubiñana Marin
Jordi Espar Gasset
Pilar Cutrina Villegas
Carlos Sierra Dib
Ass. de Veïns de Riells del Montseny
Centre excursionista Llinars del Vallès
Minyons Escoltes Guies St Jordi
Patronat de gent gran Montesquiu
Associació juvenil; JAC (Joves Alcem
Cànoves)

J59574517
XXX
XXX
XXX
B17133398
XXX
B66430489
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
G17967209
G58641648
G08931974
G64770597
G65299646

1.954,57 €
1.762,19 €
1.762,19 €
1.762,19 €
2.936,99 €
1.866,19 €
898,78 €
3.660,08 €
1.168,59 €
4.867,38 €
2.864,33 €
1.256,09 €
4.369,94 €
4.911,15 €
6.657,18 €
1.977,97 €
600,00 €
600,00 €
500,00 €
240,00 €
480,00 €

Total

47.095,81 €
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Operació-posició
1503003221-2
1503003228-8
1503003228-16
1503003228-30
1503003228-21
1503003484-15
1503003484-7
1503003484-5
1503003484-21
1503004496-8
1503003484-25
1503003484-23
1503003484-4
1503004496-11
1503003484-11
1503003247-5
1503003253-1
1503003253-23
1503003253-20
1503003253-12
1503003253-4
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Vistos aquests antecedents i vist el que disposa l’Ordenança General de subvencions
de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament pel Ple Corporatiu en data 10 de
desembre de 2009, en l’article 28, en relació a les pròrrogues dels terminis d’execució
i/o justificació, i renuncies de les subvencions, aplicable al cas per raons temporals.
Vist l’apartat els apartats 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 núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa al
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de
Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Revocar inicialment les subvencions relacionades, atorgades en la
convocatòria de l’any 2015, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per no justificar l’activitat
subvencionada dins la data de termini:
Nom

NIF

Import

Ca L’Andreu SCP
Adriana Comas Blanch
Joan Gómez Pujol
Ramon Coll Tusell
SAGEFRA SL
Jorge Escriu Paradell
MP Rural 2015 SL
Gerard Tortades Portet
David Rodríguez Valcarcel
Sergi Riera Fradera
Mari Carmen Alvarez Ruiz
Juan Antonio Rodríguez Sierra
Frederic Ubiñana Marin
Jordi Espar Gasset
Pilar Cutrina Villegas
Carlos Sierra Dib
Ass. de Veïns de Riells del Montseny
Centre excursionista Llinars del Vallès
Minyons Escoltes Guies St Jordi
Patronat de gent gran Montesquiu
Associació juvenil; JAC (Joves Alcem
Cànoves)

J59574517
XXX
XXX
XXX
B17133398
XXX
B66430489
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
G17967209
G58641648
G08931974
G64770597
G65299646

1.954,57 €
1.762,19 €
1.762,19 €
1.762,19 €
2.936,99 €
1.866,19 €
898,78 €
3.660,08 €
1.168,59 €
4.867,38 €
2.864,33 €
1.256,09 €
4.369,94 €
4.911,15 €
6.657,18 €
1.977,97 €
600,00 €
600,00 €
500,00 €
240,00 €
480,00 €

Total

47.095,81 €

Operació-posició
1503003221-2
1503003228-8
1503003228-16
1503003228-30
1503003228-21
1503003484-15
1503003484-7
1503003484-5
1503003484-21
1503004496-8
1503003484-25
1503003484-23
1503003484-4
1503004496-11
1503003484-11
1503003247-5
1503003253-1
1503003253-23
1503003253-20
1503003253-12
1503003253-4

Segon.- No efectuar cap operació comptable, donat que aquestes no es van
incorporar com a romanents al pressupost d’enguany.
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Tercer.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als interessats per a que presentin
les al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut
el qual sense presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva.
Quart.- Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als
efectes escaients.”
90.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, informar favorablement
el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca El Corral de l’Esquerrà (Parc
del Garraf), i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
I. ANTECEDENTS
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat,
així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan
necessari revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions.
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal mitjançant la qual s’organitzen
en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte totes les
restriccions del medi i la importància de les externalitats i fent que els objectius dels
propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i
ambientalment. L’ordenació forestal pretén garantir la sostenibilitat de l’ús múltiple del
bosc. La protecció i conservació dels ecosistemes, les activitats de lleure que s’hi
puguin desenvolupar i l’obtenció de productes forestals són els seus usos més
rellevants.
A fi i efecte d’aconseguir l’esmentat objectiu i tal i com estableix l’article 53 de la Llei
6/1988, forestal de Catalunya, la gestió forestal en terrenys de propietat pública es
regularà per les entitats titulars mitjançant Projectes d’ordenació o Plans Tècnics de
Gestió i Millora Forestal.
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents
tècnics: els projectes d’ordenació forestal (PO) i els plans tècnics de gestió i millora
forestal (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals superiors a les 25
hectàrees, o en el cas de finques menors de 25 ha. els plans simples de gestió forestal
(PSGF).
Als darrers disset anys, la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha desenvolupat una
política activa de foment de la gestió a les finques forestals de la seva propietat,
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ubicades als espais naturals protegits dels quals és responsable de la seva gestió.
Amb aquesta intenció s’ha potenciat la redacció dels plans tècnics de gestió i millora
forestal (PTGMF) d’aquestes finques i l’execució dels mateixos, a fi i efecte de donar
compliment a allò que estableixen els seus corresponents plans especials: la protecció
i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica,
fent-lo compatible, entre d’altres, amb l’explotació dels recursos forestals.
La finalitat dels instruments d’ordenació és facilitar i millorar la gestió de les finques
forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una gestió
forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents:
- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals
en les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals,
per assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i
aprofitar adequadament els recursos naturals renovables.
- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant eines de
planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus terrenys en el
marc de la política forestal de Catalunya.
- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació de les
poblacions rurals, proveint de matèries primes i serveis la societat.
L’àmbit del present pla tècnic de gestió i millora forestal coincideix amb la finca del
Corral de l’Esquerrà, que va ser adquirida l’any 1999 per la Diputació de Barcelona, 17
anys després que aquesta es veiés totalment afectada per un incendi forestal l’any
1982, donat que conserva uns dels pocs rodals d’alzina dins del Parc del Garraf, així
com un dels avencs més importants d’aquest massís.
La finca del Corral de l’Esquerrà és propietat de la Diputació de Barcelona i està
inclosa dins del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai
Natural del Garraf, aprovat definitivament el 16 de desembre de 1986 (DOGC núm.
805, de 18.02.87), modificat i aprovat per resolució del Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques el 19 de novembre de 2001 (DOGC núm. 3592 d’11 de març de
2002). El Pla Especial defineix com el seu objectiu general l’establiment d’un règim de
protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat
biològica de l’espai natural del Garraf, compatible amb l’aprofitament sostenible dels
seus recursos i l’activitat dels seus habitants, així com l’ordenació de l’ús públic i el
foment del coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació
ambiental.
La finca del Corral de l’Esquerrà es troba situada al massís del Garraf, el qual forma
part de la Serralada Litoral Central. Ocupa terrenys que pertanyen al terme municipal
d’Olesa de Bonesvalls, a la comarca de l’Alt Penedès. Aquesta propietat té una
superfície de 105,46 hectàrees.
El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, objecte d’aprovació, planifica la finca del
Corral de l’Esquerrà amb l’objectiu general de la conservació, la potenciació i
l’aprofitament sostenible dels recursos (paisatge, llenya i fusta principalment) dels
hàbitats. D’acord amb l’objectiu general del present Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal, a cadascuna de les unitats mínimes de planificació (rodals) se’ls ha donat
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una funció que marcarà l’objectiu preferent de gestió. Tradicionalment, es diu que els
boscos compleixen funcions productives, ambientals i socio-culturals. La funció
productiva serà l’aprofitament dels diferents tipus de recursos que ofereix el bosc
(fustes, llenyes, suro, pinyes, pastures, apicultura, etc.) D’altra banda, com a funció
ambiental s’entén la conservació de la biodiversitat i dels equilibris ecològics. Les
funcions ambiental i social dels boscos s’inclouen dins del conjunt d’externalitats de les
quals es beneficiaria la societat.
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees (la superfície
total forestal de la finca Corral de l’Esquerrà és de 105,46 hectàrees), d’acord amb el
previst a l’article 3.1.b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es
regulen els instruments de regulació forestal, el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal
(PTGMF) és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl –que no en la seva
qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en
proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg termini i fixar els
objectius a aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A més, en ell es
detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) com les
millores (repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides,
estassades, plantacions, construcció de punts d’aigua...).
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a
terme: tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que compren
l’actuació, tones de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides) i la manera com
s’han de realitzar. En aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal és de vint anys.
Per finques de titularitat pública d’entitats locals és necessària la certificació de l’òrgan
competent corresponent en el qual consti l’informe favorable sobre l’instrument
d’ordenació forestal que serà aprovat per l’administració autonòmica, d’acord amb
l’article 10.1,b) de l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat
de Catalunya.
II. NORMATIVA APLICABLE
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida amb l’Estat de la
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments
i els serveis forestals.
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats
autònomes les competents per aprovar-lo.
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió
correcta dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans
tècnics de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades,
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d’acord amb l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la
Propietat Forestal i la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
L’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té
per objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment.
A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 23 de maig de 2017, que consta a
l’expedient s’exposa que, amb anterioritat a l’aprovació de l’Ordre AAM/246/2013, de
14 d’octubre, els PTGMF redactats per la Diputació de Barcelona es presentaven
davant de l’administració forestal signats per l’enginyer de monts de l’Oficina Tècnica
de Parcs Naturals, el director del parc on s’ubica la finca i amb el vist-i-plau del cap de
la mateixa oficina.
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17).
Tractant-se de finques de titularitat pública d’entitats locals, previ l’informe favorable
d’aquestes, l’aprovació dels instruments d’ordenació forestal correspon a la Generalitat
de Catalunya (articles 10 a 12).
Vist el punt 3.4,g) 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
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En conseqüència, redactat el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la Finca El
Corral de l’Esquerrà (Parc del Garraf) –que afecta a un àmbit forestal de superfície
superior a les 25 hectàrees amb una vigència de vint anys-, escau informar-lo
favorablement per a la seva aprovació per la Generalitat de Catalunya, en els termes
de la normativa citada.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de
la Finca El Corral de l’esquerrà (Parc del Garraf), que s’adjunta com annex al present
dictamen, i ELEVAR-LO al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació.
Segon.- FACULTAR al president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, perquè
en nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i formalitzi
els documents necessaris per a l’execució d’aquests acords.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes
escaients.
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ANNEX AL DICTAMEN, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 2017/0006249, DE DATA DE
LA PROPOSTA 12 DE SETEMBRE DE 2017, REFERIT A “INFORMAR
FAVORABLEMENT EL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL DE LA
FINCA EL CORRAL DE L’ESQUERRÀ (PARC DEL GARRAF) I ELEVAR-LO A
L’APROVACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”.
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91.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en matèria d’espais
naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió, bé de manera directa, bé
per la seva participació en consorcis, d’un conjunt d’espais protegits, que reben el nom
de Xarxa de Parcs Naturals.
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, gestiona la Xarxa de Parcs Naturals d’acord amb les
determinacions dels Plans especials de protecció, amb l’objectiu bàsic de conservar els
valors naturals, els hàbitats, les espècies de flora i fauna i el paisatge d’aquests espais,
de manera compatible amb el foment del desenvolupament local i l’ús social.
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona, 311
municipis en xarxa, el que representa el 24% del total de la superfície de Catalunya i el
74,4% del total de la població catalana (més de cinc milions i mig de persones).
L’article 36.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu com a competència de les diputacions provincials la cooperació en el foment
del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial,
d’acord amb les competències de les altres Administracions Públiques en aquest
àmbit.
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona té com a
missió l’aplicació de les polítiques d’ordenació del territori que es desenvolupen dins
del marc de la gestió territorial sostenible. Aquesta tasca la desenvolupa en diverses
línies de treball entre les quals es troba la formulació de propostes d’ordenació i la
gestió del territori dels espais naturals i agraris especialment protegits.
La definició prèvia d’un conjunt d’àmbits de treball d’interès mutu, a partir de l’anàlisi
competencial i institucional, és el pas previ per formalitzar la col·laboració mitjançant
els instruments administratius que s’escaiguin.
Aquests àmbits de col·laboració es poden estendre a la resta de diputacions de
Catalunya, generant així un espai més ampli de col·laboració al servei del conjunt dels
ens locals, pel que fa a les polítiques de protecció del patrimoni natural.
La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ostenta les competències de
formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i patrimoni
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natural, i promoure, en relació amb la biodiversitat i el patrimoni natural, la informació,
la recerca aplicada, la divulgació, la integració en les polítiques relatives al canvi
climàtic i altres polítiques, d’acord amb l’article 103.1 del 227/2016, de 2 d’agost,
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Tant el Departament de Territori i Sostenibilitat com la Diputació de Barcelona
consideren necessària la definició dels àmbits d’interès mutu en matèria d’espais
naturals i de la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural i la seva concreció
a través d’un Conveni Marc de col·laboració.
Les dues parts van signar el Conveni Marc de col·laboració entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona en
matèria d'espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural de 22
de setembre de 2014. Aquest conveni signat el 22 de setembre de 2014 ja no és
vigent i en conseqüència, les parts volen continuar i ampliar la col·laboració que es va
establir en aquell Conveni Marc de col·laboració, per tal de seguir adoptant una
estratègia general i conjunta.
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Vist el punt 3.4,i.1) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(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 el conveni marc de col·laboració a subscriure entre el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona,
en matèria d’espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural,
d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE
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BARCELONA EN MATÈRIA D’ESPAIS NATURALS
BIODIVERSITAT I EL PATRIMONI NATURAL

I

CONSERVACIÓ

DE

LA

Barcelona, xx de xxxxxxxxxx de 2017
REUNITS
D’una part, el Sr. Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya
I de l’altra, la Sra, Mercè Conesa i Pagès, Presidenta de la Diputació de Barcelona
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, nomenat pel Decret 3/2016, de 13 de gener, pel qual es nomenen
la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la
Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern, i que actua 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.
La segona, en nom i representació de la Diputació de Barcelona, facultada d’acord amb la
Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de Presidència
núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016)
assistida per la secretària general Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides
pel Decret de la Presidència de data 13 de novembre de 2015 (BOPB de 26.11.2015).
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització del
present Conveni Marc de Col·laboració i
MANIFESTEN
I.

Que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de
Territori i Sostenibilitat ostenta les competències de formular la planificació estratègica
sobre les polítiques de biodiversitat i patrimoni natural, i promoure, en relació amb la
biodiversitat i el patrimoni natural, la informació, la recerca aplicada, la divulgació, la
integració en les polítiques relatives al canvi climàtic i altres polítiques, d’acord amb
l’article 103.1 del 227/2016, de 2 d’agost, reestructuració del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

II.

Que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i
el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona, 311
municipis en xarxa, el que representa el 24% del total de la superfície de Catalunya i el
74,4% del total de la població catalana (més de cinc milions i mig de persones).

III.

Que l’article 36.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu com a competència de les diputacions provincials la cooperació en el foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, d’acord
amb les competències de les altres Administracions Públiques en aquest àmbit.

IV. Que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona té com a
missió l’aplicació de les polítiques d’ordenació del territori que es desenvolupen dins del
marc de la gestió territorial sostenible. Aquesta tasca la desenvolupa en diverses línies
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de treball entre les quals es troba la formulació de propostes d’ordenació i la gestió del
territori dels espais naturals i agraris especialment protegits.
V.

Que la definició prèvia d’un conjunt d’àmbits de treball d’interès mutu, a partir de
l’anàlisi competencial i institucional, és el pas previ per formalitzar la col·laboració
mitjançant els instruments administratius que s’escaiguin.

VI. Que aquests àmbits de col·laboració es poden estendre a la resta de diputacions de
Catalunya, generant així un espai més ampli de col·laboració al servei del conjunt dels
ens locals, pel que a les polítiques de protecció del patrimoni natural.
VII. Que tant el Departament de Territori i Sostenibilitat com la Diputació de Barcelona
consideren necessària la definició dels àmbits d’interès mutu en matèria d’espais
naturals i de la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural i la seva concreció a
través d’un Conveni Marc de col·laboració.
VIII. Que les dues parts van signar el Conveni Marc de col·laboració entre el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona en
matèria d'espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural de 22 de
setembre de 2014.
IX. Que l’esmentat conveni de 22 de setembre de 2014 ja no és vigent i que les parts volen
continuar i ampliar la col·laboració que es va establir en aquell Conveni Marc de
col·laboració.
I d’acord amb l’exposat, ambdues parts subscriuen el present Conveni Marc de col·laboració
amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte del Conveni Marc de col·laboració
El present Conveni Marc de Col·laboració té per objecte establir un marc de col·laboració
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona en matèria
d’espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural.
SEGONA. Àmbits de la col·laboració
La col·laboració entre les parts, regida pel present Conveni Marc de col·laboració, es durà a
terme en els següents àmbits:
a) Col·laboració en el disseny, la formulació i la tramitació de les propostes de declaració i
ampliació dels espais naturals protegits
b) Col·laboració amb els ens locals en el desplegament del sistema d’espais naturals
protegits, i en el desenvolupament de polítiques de conservació de la biodiversitat,
concretament en:
 Plans d’acció local per a la biodiversitat en el context dels plans globals en matèria de
protecció de la biodiversitat.
 Projectes d’informació ambiental.
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 Infraestructura verda a escala local en el marc dels programes globals de connectivitat
ecològica i de protecció d’hàbitats.
 Serveis ambientals dels ecosistemes entesos com elements de projectes d’informació,
avaluació i seguiment de la biodiversitat i del patrimoni natural.
c) Col·laboració en la planificació d’espais naturals protegits
d) Coordinació i actualització mútua de coneixements tècnics propis de l’àmbit de la
biodiversitat.
e) Intercanvi de l’experiència i dels coneixements adquirits arran de la participació respectiva
en comissions i grups de treball regionals, nacionals i internacionals de l’àmbit de la
biodiversitat.
TERCERA. Obligacions de les parts
a) Obligacions del Departament de Territori i Sostenibilitat
El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant el Servei de Planificació de l’Entorn
Natural de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural es compromet, en
l’àmbit de col·laboració que descriu la clàusula segona, a:
-

Establir i mantenir una estreta col·laboració amb la Diputació de Barcelona per garantir
l’intercanvi d’informació.
Elaborar i/o desenvolupar propostes d’actuació en el marc del Conveni Marc de
col·laboració.
Crear i participar en un grup de treball, format per membres de les dues parts signatàries
del conveni.

b) Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet, en l’àmbit de col·laboració que descriu la clàusula
segona a:
-

Establir i mantenir una estreta col·laboració amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat per garantir l’intercanvi d’informació.
Elaborar i/o desenvolupar propostes d’actuacions en el marc del Conveni Marc de
col·laboració.
Participar en un grup de treball, format per membres de les dues parts signatàries del
conveni.

La concreció anual o bianual d’aquestes obligacions, proposada pel grup de treball d’acord
amb la clàusula sisena del present Conveni Marc de col·laboració, serà aprovada pels
òrgans de govern de cadascuna de les parts, i es recollirà en convenis específics, que
també determinaran els compromisos de les parts, l’execució i el finançament, l’objecte i la
metodologia i el pressupost desglossat de les actuacions i les aportacions de cada entitat.
QUARTA. Vigència
El present Conveni Marc de col·laboració serà vigent i produirà efectes des del dia de la
seva signatura i per un termini de quatre anys.
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Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar perllongar-lo
per un període d’un any més. A aquests efectes, qualsevol de les parts podrà comunicar a
l’altra la seva intenció de prorrogar el conveni, la qual cosa haurà de notificar abans de la
data de venciment del termini de vigència, amb una antelació mínima de tres mesos.
L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al present
Conveni Marc de col·laboració.
CINQUENA. Extinció del Conveni Marc de col·laboració
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada del
present Conveni Marc de col·laboració:
-

La resolució acordada per mutu acord entre les parts que l’han subscrit abans de
finalitzar el termini de vigència establert.
La resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants amb denúncia
comunicada a l’altra part.
El compliment del seu objecte.
La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els
requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment.
L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos contrets a la clàusula
tercera del present Conveni Marc de col·laboració.

En cas que existeixi la voluntat d’una de les parts de denunciar el Conveni Marc de
col·laboració, la denúncia s’haurà de fer amb una antelació mínima d’un mes a la data en
que es vulgui deixar el conveni sense vigència.
SISENA. Grup de Treball
Per tal de concretar i desenvolupar les obligacions de les parts, previstes en la clàusula
tercera del present Conveni Marc de col·laboració, en diferents actuacions a realitzar, es
crea un Grup de Treball format per dos representants de cadascuna de les parts signants
del present Conveni Marc de Col·laboració. El Grup de Treball tindrà les funcions següents:
-

Proposar les actuacions a desenvolupar en el marc del Conveni Marc de col·laboració.
Proposar les tasques a realitzar per cadascuna de les parts signants del Conveni Marc
de col·laboració.
Exercir de punt de trobada entre les dues entitats per integrar i complementar els treballs
desenvolupats.
Fer el seguiment de l’execució de les actuacions i tasques en el marc del Conveni Marc
de col·laboració.

Així mateix aquest Grup de Treball serà competent per conèixer, amb caràcter previ a la
jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i discrepàncies que sorgeixin entre les
parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present Conveni, d’acord
amb la clàusula setena següent.
SETENA. Jurisdicció
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació del present Conveni Marc de col·laboració.
En cas de discrepància o divergència en relació a la interpretació o el compliment dels
pactes del present Conveni Marc de col·laboració, qualsevol de les parts signants haurà de
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sotmetre el conflicte a l’examen del Grup de Treball previst a la clàusula sisena del Conveni
Marc de col·laboració, a qui remetrà, a l’efecte, un escrit de sol·licitud en el termini d’un mes.
El Grup de Treball disposarà d’un termini de quinze dies des de l’endemà de la recepció de
la sol·licitud per tal de resoldre i notificar la resolució del conflicte a totes i cadascuna de les
parts del Conveni Marc de col·laboració.
En el cas que sorgeixin qüestions litigioses entre les parts, aquestes seran resoltes pels
òrgans competents de la jurisdicció contenciosa administrativa.
VUITENA. Publicitat
D’acord amb l’article 110.3 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques, un cop signat, el present conveni es publicarà
íntegrament al DOGC i a la pàgina web del Departament.
Així mateix, aquest conveni marc es publicarà al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la
Transparència.
Així mateix, aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis signats per la
Diputació de Barcelona amb altres institucions públiques i privades, que és accessible des
del Portal de la Transparència de la Corporació.
I per tal que consti i, en prova de conformitat, les parts signen el present document per
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament”.

Segon.- Notificar a la Generalitat de Catalunya el present acord, pel seu coneixement i
als efectes escaients.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
92.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar
l’acord adoptat per la Junta de Govern, de 8 de juny de 2017, pel qual es va
aprovar la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any
2017, en el sentit de rectificar, l’errada material de la data límit de presentació
dels justificants de les actuacions i del títol del projecte subvencionat a la
Fundació Privada Taller de Músics, d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de
la Llei 39/2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 8 de juny
de 2017, es va aprovar la concessió de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea
d’Atenció a les Persones per a l’any 2017, en l’àmbit de Benestar Social, l’àmbit
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d’Igualtat i Ciutadania, i l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones
amb discapacitat i/o malaltia mental (BOPB de 20 de juny de 2017).
2. Atesa l’existència d’una errada material a l’acord quart en el sentit de que
s’estableix com a data límit per a la presentació dels justificants de l’actuació
realitzada el 31 de març de 2018, quan la data correcta ha de ser el 28 de febrer
que és la data establerta a la Base 23 de la convocatòria i bases per a
l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea
d’Atenció a les Persones per a l’exercici 2017 en l‘àmbit de Benestar Social,
l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania i l’àmbit del Respir per a les famílies cuidadores de
persones amb discapacitat i/o malaltia mental, aprovades per acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona el 9 de febrer de 2017.
3. En data 4 de setembre de 2017 (núm. 1740037884 del registre general) s’ha rebut
sol·licitud de la Fundació Privada Taller de Músics, per la qual ens comunica
l’existència d’un error en el títol del projecte de la subvenció atorgada a
l’esmentada Fundació.
4. Revisada la documentació presentada per la Fundació Privada Taller de Músics
s’ha de procedir a rectificar l’errada existent a l’acord primer del dictamen de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 8 de juny de 2017,
d’aprovació de la concessió de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea
d’Atenció a les Persones per a l’any 2017 (BOPB de 20 de juny de 2017),
substituint el títol existent: “Barcelona (amb participants procedents també d'altres
municipis de la província)”, pel títol correcte que és: “Taller Obert”
Fonaments de dret
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions
públiques poden, en qualsevol moment, rectificar d’ofici o a sol·licitud de
l’interessat els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.
2. El punt 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del
Ple, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14
d’abril de 2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- RECTIFICAR l'error material existent a l’acord quart del dictamen de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 8 de juny de 2017, pel qual es
va aprovar la concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les
Persones per a l’any 2017, en el següent sentit:
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On diu:
Quart.[...]
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució
de les actuacions que es duran a terme durant l’any 2017 i la subvenció no serà
abonada, llevat que s’hagi optat per pagament anticipat o bestreta, fins que el
beneficiari presenti, abans del 31 de març de 2018 la justificació de l’activitat
subvencionada d’acord amb el que s’estableix a la base 23 de les bases reguladores.
Ha de dir:
Quart.[...]
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució
de les actuacions que es duran a terme durant l’any 2017 i la subvenció no serà
abonada, llevat que s’hagi optat per pagament anticipat o bestreta, fins que el
beneficiari presenti, abans del 28 de febrer de 2018 la justificació de l’activitat
subvencionada d’acord amb el que s’estableix a la base 23 de les bases reguladores.
[...]
Segon.- RECTIFICAR l'error material existent a l’acord primer del dictamen de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 8 de juny de 2017, pel qual es
va aprovar la concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les
Persones per a l’any 2017, en el següent sentit:
On diu:
Àmbit de Benestar Social
CIF
[...]

NOM PROJECTE
PUNTS
[...]
[...]
Barcelona (amb participants procedents
FUNDACIÓ
PRIVADA
també
d'altres
municipis
de
la
G-63080014
71
TALLER DE MÚSICS
província)
[...]

ENTITAT
[...]

[...]

[...]

Ha de dir:
Àmbit de Benestar Social
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IMPORT
[...]
3.895,00 €
[...]
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CIF
[...]
G-63080014

ENTITAT
[...]

NOM PROJECTE
[...]

FUNDACIÓ
PRIVADA
Taller Obert
TALLER DE MÚSICS

[...]

[...]

PUNTS
[...]

IMPORT
[...]

71
[...]

[...]

Tercer.- PUBLICAR la present rectificació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) en el termini de deu dies des de la resolució i publicar-la, també,
en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona.
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.”

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,

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en la sessió ordinària
de data 9 de novembre de 2017
Barcelona, 9 de novembre de 2017
La secretària general

Petra Mahillo Garcia
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3.895,00 €
[...]

