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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 22 DE MARÇ DE 2018 

 
A la ciutat de Barcelona, el dia 22 de març de 2018, a les 11 hores i 10 minuts, es 
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència de la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb 
l’assistència del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), 
vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, 
senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i 
Pla (CiU), vicepresidenta cinquena senyora Núria 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), senyor Joan 
Carles García i Cañizares (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac 
Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero 
(ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Valentí Junyent i Torras (CiU), Josep 
Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i els diputats i diputades amb veu però sense vot 
següents: senyora Núria Marín i Martínez (PSC-CP), senyor Arnau Funes i Romero 
(Entesa), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-
PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la tresorera, 
senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis 
Martínez-Alonso Camps, . 
 
Excusen la seva absència la diputada senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i 
els diputats senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-
AM) i Manuel Reyes López (PP). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 22 de febrer de 2018. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’informe favorable, emès per la Secretaria General, relatiu a l’expedient de 
dissolució de l’agrupació constituïda pels municipis d’Artés i Navarcles, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball d’intervenció. 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial emès pel Jutjat Social núm. 26 de Barcelona, de 8 de febrer de 2018, que 
acorda tenir per desistida la senyora XXX, del procediment núm. 465/2016-A, 
interposat contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, en 
reclamació d’incapacitat temporal derivada d’accident laboral. 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 702/2018, de data 7 de febrer, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part interessada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 452/2017, procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, interposat per l’Ajuntament de 
Manresa contra el Decret de 16 d’octubre de 2017, que desestimava el 
requeriment previ interposat contra el Decret núm. 6956/16, de 6 de juliol, pel 
qual es desestimaren les al·legacions formulades per l’Ajuntament, i també es 
revocava totalment l’ajut atorgat per a l’operació Espai Motor (FEDER 2007-
2013, EIX 1), per un import de 375.000 €. 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1278/2018, de data 21 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 438/2017-C, 
procediment ordinari, instat per GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA 
contra el Decret de la Diputació de Barcelona de 7 de setembre de 2017, que va 
desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució de la corporació 
de 8 de juny de 2017. 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 

l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Català del Sòl i l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per a l'organització i coordinació de la participació amb un estand al 
Fòrum Urbà Mundial (WUF) que va tenir lloc del 7 al 13 de febrer de 2018 a 
Kuala Lumpur (Malàisia).  

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions de l’Associació Salut i Família contra l’acord de revocació parcial 
d’una subvenció atorgada en el marc de la convocatòria de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a activitats i esdeveniments d’interès 
públic o social de caràcter singular de l’Àrea de Presidència, destinada a 
persones jurídiques sense ànim de lucre i als ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona. 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, dels sortejos inclosos en el 
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projecte IgersMap: La cultura a Barcelona vista pels igers. 
 

9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs fotogràfic 
#SITGESésmoltmés. 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs fotogràfic 
#PalauGüellSantJordi i del concurs literari “Jocs Florals al Palau Güell”. 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018, el seu règim 
regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. 

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

GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, per incompliments 
detectats durant el mes d’agost de 2017, en el contracte del lot 10 (Vigilància, 
protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució Logística) 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. 

 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prendre coneixement del 

canvi de denominació social de l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, 
SL que va passar a denominar-se IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL, denegar 
l’increment de preus sol·licitat per l’empresa PROTECCION DE PATRIMONIOS, 
SA i prorrogar, en uns casos de mutu acord amb els contractistes, i en altres de 
conformitat amb la clàusula 1.18 del PCAP, amb efectes 1 d’abril a 31 de juliol 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. 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’annex III al Pla de 

seguretat i salut de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” 
(P14UI1578), presentat per la Unió Temporal d’Empreses denominada “COMSA, 
SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, que contempla les mesures a 
adoptar en la prevenció dels riscos derivats del muntatge, desmuntatge i 
utilització d’una bastida monocabina, el qual no representa cap increment 
econòmic respecte al pressupost contingut en el Pla de seguretat i salut aprovat. 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
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15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar els articles 1.1; 

2.2; 4; 5; 6; 7; 8.3; 11; 12 i 14 de les Bases generals reguladores de la 
convocatòria i l’atorgament de beques de col·laboració, en l’àmbit de la Diputació 
de Barcelona i els seus organismes autònoms, i, en conseqüència, aprovar un 
Text refós de les referides bases generals. 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, APPS&IOT for 
citizens 2018- APPS i internet de les coses al servei de la ciutadania, per a 
l’exercici 2018. 

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

proposta d’addenda als convenis de col·laboració de dates 26 de març de 2014 i 
2 d’agost de 2015 per a la contractació, creació i desenvolupament de les Fases 
I i II del Programari TCQi i per a la regulació de l’explotació i manteniment 
d’aquesta aplicació. 

 
Servei de Programació 
 
18. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 

pressupost per programes del 4t. trimestre de l’any 2017. 
 
Caixa de Crèdit 
 
19. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- 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 Feliu de Llobregat, per a finançar 
l’actuació local “Reforma i ampliació del casal de joves 2018” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

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

concedir una subvenció a l'Ajuntament de Manresa, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar inversions del pressupost 2018. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la concessió 

demanial de la finca Torre Marimon a favor de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) i la minuta del conveni que la regula. 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la cessió d’ús del 

Pavelló Rosa del Recinte de la Maternitat a favor de la Universitat de Barcelona i 
aprovar el conveni que regula la dita cessió. 
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23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’adscripció dels 

pavellons Blau A, Blau B, Hèlios I i els terrenys on s’ubiquen els Pavellons Hèlios 
II i III al Consorci de Gestió Corporació Sanitària i aprovar la minuta del 
document regulador d’aquesta. 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva dels ajuts concedits dins la línia 1 de suport integral al foment 
de l’ocupació, del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a 
la integració social, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
amb termini màxim de justificació fins al 15 de setembre de 2017. 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

bases reguladores i la convocatòria del concurs de fotografia: “Els esports a la 
biblioteca”. 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte la convocatòria de subvencions, amb concurrència competitiva, número 
9343/17, destinada al suport de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa 
social per al curs 2016-2017, de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, aprovada per la Junta de Govern, en sessió de 26 
d’octubre de 2017, i publicada al BOPB de 6 de novembre de 2017, amb número 
BDNS 368972. 

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

liquidació definitiva, amb sol·licitud de reintegraments, i tancament, derivat dels 
ajuts consistents en fons de prestació “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants", en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2016. 

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

liquidació definitiva i el tancament del Programa complementari de finançament 
de les llars d’infants municipals, per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
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29. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Callús, en resolució de l’expedient núm. 2017/6639. 

 
30. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor del 

senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/11545. 
 

31. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de 
vegetació, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/12860.  

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

l’Ajuntament d’Avià, en resolució de l’expedient núm. 2017/12945. 
 
33. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de rompuda de 

vegetació, a favor del senyora XXX, en resolució de l’expedient núm. 
2017/13081.  

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

l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, en resolució de l’expedient núm. 
2018/164.  

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

l’Ajuntament de Lluçà, en resolució de l’expedient núm. 2018/216.  
 

36. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’instal·lació 
provisional d’una caseta pirotècnica, a favor de Comercial de Festes i Revetlles, 
SL, en resolució de l’expedient núm. 2018/481.  

 
37. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’instal·lació 

provisional d’una caseta pirotècnica, a favor de Comercial de Festes i Revetlles, 
SL, en resolució de l’expedient núm. 2018/482.  

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

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en resolució de l’expedient núm. 
2018/823. 

 
39. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de la 

UTE CAL GITANET, en resolució de l’expedient núm. 2018/829. 
 

40. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de moviments de 
terres amb rompuda, a favor de Endurance Team, SL, en resolució de 
l’expedient núm. 2018/830. 

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

l’Agència Catalana de l’Aigua, en resolució de l’expedient núm. 2018/1235.  
 

42. Dictamen pel qual es proposa aprovar una renúncia d’autorització d’obres 
atorgada a favor del Ministerio de Fomento-Demarcación Carreteras del Estado 
en Catalunya, en resolució de l’expedient núm. 2015/1314.  

 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

7 
 

43. Dictamen pel qual es proposa aprovar una rectificació d’errada material 
detectada en l’acord aprovat per la Junta de Govern, en data 26 d’octubre de 
2017, relatiu a l’autorització d’obres a favor de Grupo Metalgràfico, SA, en 
resolució de l’expedient núm. 2017/7384.   

 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Castellví de la Marca sobre les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de 
vianants a la carretera BV-2176, des de les Casetes del Pujol fins a la Múnia. TM 
Castellví de la Marca”, per import de 120.654,90 €. 

 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic 
sobre les obres del projecte constructiu de “Nova secció tipus en el pont de la 
carretera C-153 sobre el riu Gurri per donar continuïtat a un carril de vianants i 
bicis. TM Vic”, per un import de 367.688,08 €. 

 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar sobre les obres del projecte constructiu de “Renovació de 
paviment i obres complementàries a la carretera B-502, PK 0+000 al 6+450. TM 
de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Argentona”, per un import d’1.119.366,73 €. 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, adjudicar, el 

contracte de gestió del servei públic, sota la modalitat de concessió 
administrativa, per a la gestió de dues escoles de natura situades al Parc Natural 
del Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona, dividit en dos lots: l’Escola 
de Natura de La Traüna (lot 1) Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola 
de Natura de La Traüna a la Fundació Catalana de l’Esplai, per un import 
d’inversió mínima de 52.750,00 €, d’acord amb la seva oferta i l’Escola de Natura 
de Vallcàrquera (lot 2): Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de 
Natura de Vallcàrquera, a l’empresa Aprèn, Serveis Ambientals, SL, per un 
import d’inversió mínima de 35.000,00 €, d’acord amb la seva oferta. 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi 

de beneficiari, per transformació de l’entitat, de societat civil particular a societat 
de responsabilitat limitada, de la subvenció atorgada a l’empresa ARQUEOLÍTIC 
SCP, en la convocatòria de l’any 2016 a Explotacions Forestals, Empreses 
Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, i Habitatges i Rehabilitació del 
Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, destinada a l’adhesió de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible i al Sistema Integral de Qualitat Turístic i per un 
import de 2.040 € (dos mil quaranta euros).  

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
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49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva i la revocació parcial del fons de prestació “Finançament de 
l’àmbit de benestar social” en el marc del catàleg 2016 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena, 
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Per a expressar el vot del Grup Socialista. Farem 
abstenció a tots els punts, llevat dels de donar compte, i votarem a favor del punt 
número 11. 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 22 de febrer de 2018.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 22 de febrer de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’informe favorable, emès per la Secretaria General, relatiu a l’expedient de 
dissolució de l’agrupació constituïda pels municipis d’Artés i Navarcles, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball d’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 d’Artés ha presentat un ofici davant del Registre electrònic de la 
Diputació de Barcelona, en data 25 de gener de 2018, mitjançant el qual sol·licita el 
preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de dissolució de 
l’agrupació constituïda pels municipis d’Artés i Navarcles, per al sosteniment en comú 
del lloc de treball d’intervenció. 
 
Posteriorment, en data 23 de febrer de 2018 ha presentat un complement de 
documentació. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita dissolució. 
 
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, complementada i 
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modificada per Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per 
Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 
2017. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
corporació en relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda pels 
municipis d’Artés i Navarcles, per al sosteniment en comú del lloc de treball 
d’intervenció, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME 
 

Dissolució de l’agrupació constituïda pels municipis d’Artés i Navarcles, per al sosteniment 
en comú del lloc de treball de d’intervenció 
 
1. Antecedents 
 
L’Ajuntament d’Artés ha presentat davant del Registre de la Diputació de Barcelona, en data 
25 de gener de 2018, la sol·licitud de l’informe preceptiu en l’expedient que està tramitant 
relatiu a la dissolució de l’agrupació dels municipis d’Artés i Navarcles, per al sosteniment en 
comú del lloc de treball d’intervenció.  
 
La documentació tramesa conté el certificat de l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament d’Artés 
celebrat el 28 de desembre de 2017, aprovant inicialment l’expedient per a la desagrupació 
del lloc de treball d’intervenció, així com els documents annexos a l’esmentat acord 
consistents en la memòria justificativa de les circumstàncies que aconsellen tal dissolució 
(signada per la secretaria). 
 
Posteriorment, en data 23 de febrer de 2018, l’Ajuntament d’Artés ha presentat davant la 
Diputació de Barcelona un complement de documentació, consistent en: 
 
- Certificat de l’acord plenari de l’Ajuntament d’Artés celebrat el 28 de desembre de 2017, 

fent constar que ha estat aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació 

- Certificat de l’acord plenari de l’Ajuntament de Navarcles, celebrat el 30 de gener de 
2018, en el que es manifesta la conformitat a l’inici de l’expedient per a la desagrupació 
dels municipis d’Artés i Navarcles pel manteniment en comú del lloc de treball 
d’intervenció, aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
l’Ajuntament 

 
2. 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’emissió d’informe previ 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 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

10 
 

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 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. 
 
3. Circumstàncies que concorren per a la dissolució de l’agrupació dels municipis 
d’Artés i Navarcles, per al sosteniment en comú del lloc d’intervenció 
 
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 aquest sentit, l’Ajuntament d’Artés ha aprovat una memòria justificativa en la que 
determina que l’evolució soferta a l’Ajuntament des del punt de vista organitzatiu, quant als 
volums de feina assolits, aconsellen que les funcions reservades d’intervenció es prestin 
amb exclusivitat a cada ajuntament. 
 
Els esmenats canvis es motiven per les majors càrregues de treball del lloc d’intervenció a 
conseqüència de l’increment del pressupost municipal en els darrers anys, l’operativa 
comptable, el volum d’expedients de contractació, les obligacions de subministrament 
d’informació en l’àmbit de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la 
transparència,... el que ha suposat, tot plegat, més responsabilitats i càrregues afegides a la 
intervenció. 
 
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 la informació 
que consta als servidors d’aquesta Diputació, en resulta que:  
 
- El municipi d’Artés té una població de dret a 1 de gener de 2017, de 5.585 habitants i un 

pressupost total municipal corresponent a 2017, de 5.274.100,78.- euros. 
 
Pel que fa a les dades de Navarcles, d’acord amb la informació que consta als servidors de 
la Diputació de Barcelona, en resulta que: 
 

- El municipi de Navarcles té una població de dret a 1 de gener de 2017, de 5.950 habitants i 
un pressupost municipal corresponent a 2017, de 5.509.104,14.- euros.  
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L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins són els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria, assimilable per 
analogia al d’intervenció, quant a població i pressupost ordinari, xifrant-les 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. 
 
De les dades indicades és palès que ambdós ajuntaments superen ambdós paràmetres 
indicats, motiu pel qual cap dels municipis estaria en disposició de demanar l’exempció de 
l’obligació de mantenir el lloc de treball d’intervenció. 
 
Es corrobora aquesta circumstància pel fet que l’Ajuntament d’Artés ha manifestat 
expressament en el referit acord plenari, la sol·licitud de la classificació dels llocs de treball 
d’intervenció dels ajuntaments d’Artés i Navarcles de forma individual. 
 
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. 
 
4. 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 ja s’ha fet esment en 
aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant l’acord d’una de les entitats locals 
interessades, l’Ajuntament d’Artés, de dissoldre l’agrupació de municipis per al sosteniment 
en comú del lloc d’intervenció. Consta, igualment, la conformitat a la tramitació de l’esmentat 
expedient, aprovada mitjançant acord plenari de l’Ajuntament de Navarcles.  
 
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. En aquest sentit, consten en sengles certificats 
emesos pels Ajuntaments d’Artés i Navarcles, que els acords plenaris han estat aprovats 
per la majoria absoluta del nombre legal dels membres que integren el respectius Plens 
corporatius. 
 
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, 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, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017. 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa favorablement l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis 
d’Artés i Navarcles, per al sosteniment en comú del lloc de treball d’intervenció. 
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No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 
 

Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments d’Artés i Navarcles, per al seu 
coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial emès pel Jutjat Social núm. 26 de Barcelona, de 8 de febrer de 2018, que 
acorda tenir per desistida la senyora XXX, del procediment núm. 465/2016-A, 
interposat contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, en 
reclamació d’incapacitat temporal derivada d’accident laboral.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent:  
 
“La Junta de Govern, en sessió ordinària de 22 de desembre de 2016, va acordar 
donar-se per assabentada del Decret de la Presidència, de 22 de novembre de 2016, 
pel qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Social núm. 26 de Barcelona en el 
procediment núm. 465/2016, interposat per la senyora XXX contra l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, i 
la Diputació de Barcelona en reclamació d’incapacitat temporal derivada d’accident 
laboral. 
 
El Jutjat Social núm. 26 de Barcelona ha emès un decret judicial, el 8 de febrer de 
2018, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit 
presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
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 del decret judicial emès pel Jutjat Social 
núm. 26 de Barcelona, de 8 de febrer de 2018, que acorda tenir per desistida a la 
senyora XXX del procediment núm. 465/2016, contra l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, i la Diputació 
de Barcelona en reclamació d’incapacitat temporal derivada d’accident laboral. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Social núm. 26 de Barcelona.” 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Albert (ERC-AM). 
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4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 702/2018, de data 7 de febrer, 
pel qual s’acorda comparèixer, com a part interessada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 452/2017, procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, interposat per l’Ajuntament de 
Manresa contra el Decret de 16 d’octubre de 2017, que desestimava el 
requeriment previ interposat contra el Decret núm. 6956/16, de 6 de juliol, pel 
qual es desestimaren les al·legacions formulades per l’Ajuntament, i també es 
revocava totalment l’ajut atorgat per a l’operació Espai Motor (FEDER 2007-2013, 
EIX 1), per un import de 375.000 €.- 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 22 de 

desembre de 2017 registrat d’entrada a la corporació el 10 de gener de 2018, ha citat 

la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada, en el recurs 

contenciós administratiu núm. 452/2017, procediment ordinari, interposat per 

l’Ajuntament de Manresa contra el Decret de 16 d’octubre de 2017, que desestimava el 

requeriment previ interposat contra el Decret pel qual, en primer lloc, es desestimaven 

les al·legacions presentades per l’Ajuntament i, en segon lloc, s’aprovava 

definitivament la revocació total de l’ajut atorgat per a l’operació Edifici Espai Motor, 

projecte d’ampliació d’usos i espais de suport als emprenedors, en el marc del 

Programa Operatiu FEDER 2007-2013, Eix 1, per a l’àmbit territorial de la Diputació de 

Barcelona, amb un import de 375.000,00€. 

 

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. 2 de 

Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 452/2017 procediment ordinari, 
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interposat per l’Ajuntament de Manresa contra el Decret de 16 d’octubre de 2017, que 

desestimava, en primer lloc, el requeriment previ interposat contra el Decret pel qual 

es desestimaven les al·legacions presentades per l’Ajuntament i, en segon lloc, 

s’aprovava definitivament la revocació total de l’ajut atorgat per a l’operació Edifici 

Espai Motor, projecte d’ampliació d’usos i espais de suport als emprenedors, en el 

marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013, Eix 1, per a l’àmbit territorial de la 

Diputació de Barcelona, amb un import de 375.000,00 €. 

 

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 que pugui derivar.” 
 
La presidenta senyora Conesa (CiU) diu:  En aquest cas, atès que l’alcalde de 
Manresa és diputat...  És un donar compte. Alcalde, no cal que marxi. Sabem que 
aquesta és una qüestió que, després, posaran un contenciós; per tant... 
 
La secretària general, senyora Mahillo, diu: “Ya vamos al contencioso. Tenemos 
desestimado el recurso de reposición y ya vamos al contencioso. Bueno, lo interpone 
el Ayuntamiento contra la Diputación.”  
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1278/2018, de data 21 de 
febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 438/2017-C, 
procediment ordinari, instat per GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA 
contra el Decret de la Diputació de Barcelona de 7 de setembre de 2017, que va 
desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució de la corporació 
de 8 de juny de 2017.- 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. 11 de Barcelona, mitjançant ofici d´11 de 

gener de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 

demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 438/2017-C, procediment 

ordinari, instat per GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA contra el Decret de la 

Diputació de Barcelona de 7 de setembre de 2017, que va desestimar el recurs de 

reposició interposat contra la Resolució de la corporació de 8 de juny de 2017 que, en 

primer lloc, no admetia a tràmit el recurs d’alçada formulat contra la resposta a la 

consulta sobre el pagament d’unes factures i, en segon lloc, admetia a tràmit la 

reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per aquest concepte, i suspenia la 

tramitació de la dita reclamació patrimonial fins la finalització del procediment de 

diligències prèvies núm. 909/2016-D, seguides davant el Jutjat d’Instrucció núm. 30 de 

Barcelona. 
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica 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. 11 de 

Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 438/2017-C, procediment 

ordinari, instat per GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA contra el Decret de la 

Diputació de Barcelona de 7 de setembre de 2017, que va desestimar el recurs de 

reposició interposat contra la Resolució de la corporació de 8 de juny de 2017 que, en 

primer lloc, no admetia a tràmit el recurs d’alçada formulat contra la resposta a la 

consulta sobre el pagament d’unes factures i, en segon lloc, admetia a tràmit la 

reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per aquest concepte, i suspenia la 

tramitació de la dita reclamació patrimonial fins la finalització del procediment de 

diligències prèvies núm. 909/2016-D, seguides davant el Jutjat d’Instrucció núm. 30 de 

Barcelona. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
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. 
 
Quart. EMPLAÇAR i fer remissió de l’expedient a la companyia d’assegurances 

companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS (AXA), d’acord amb el que estableix l’article 49.1 de la 
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Llei 29/1998 de 13 de juliol de la jurisdicció contenciosa administrativa per tal que 

pugui comparèixer com a codemandada en el procediment ordinari núm. 438/2017-C.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Català del Sòl i l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per a l'organització i coordinació de la participació amb un estand al 
Fòrum Urbà Mundial (WUF) que va tenir lloc del 7 al 13 de febrer de 2018 a Kuala 
Lumpur (Malàisia).- Fou retirat el present dictamen per no ser la matèria de la 
competència de la Junta de Govern. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 
al·legacions de l’Associació Salut i Família contra l’acord de revocació parcial 
d’una subvenció atorgada en el marc de la convocatòria de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a activitats i esdeveniments d’interès 
públic o social de caràcter singular de l’Àrea de Presidència, destinada a 
persones jurídiques sense ànim de lucre i als ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona.- 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: 
 
“Antecedents 
 
1. La Junta de Govern, en sessió ordinària de data 30 de juny de 2016, va aprovar la 

convocatòria (8363/2016), que incorpora les bases específiques, per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats i 
esdeveniments d’interès públic o social de caràcter singular (A-226/16) de l’Àrea de 
Presidència, destinades a persones jurídiques sense ànim de lucre i als 
ajuntaments de la demarcació de Barcelona. 

 
2. El 30 de setembre de 2016, l’Associació Salut i Família, amb NIF G58310376, 

presenta una sol·licitud de subvenció per a aquesta convocatòria, per a una jornada 
sobre “Els bancs del temps i el bé comú”, a celebrar l’1 i 2 de desembre de 2016. 

 
3. Per Acord de la Junta de Govern (Acord 672/16), sessió ordinària de 22 de 

desembre de 2016, s’aprova la concessió de subvencions, pel qual a l’Associació 
Salut i Família se li concedia una subvenció per import de 1.492,77 € (mil quatre-
cents noranta-dos euros i setanta-set cèntims), segons els criteris de valoració 
assenyalats a l’acord 10 de les Bases.  

 
4. L’entitat va presentar la justificació de l’activitat objecte de subvenció en data 17 de 

març de 2017, dintre del termini establert. En aquesta justificació s’evidencia una 
desviació entre el pressupost de l’activitat presentat a la sol·licitud, que era de 7.380 
€, i el cost final de l’activitat, que era de 5.242,77 €. Per tant, una desviació del 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

17 
 

28,96%. Segons la base 20, si l’activitat presenta una desviació, aquesta es podrà 
corregir en el moment de l’abonament de la subvenció.  

 
5. Atenent a l’exposat en el punt anterior, el 30 de novembre de 2017 s’aprova l’Acord 

(628/17) de revocació inicial i parcial a determinats beneficiaris, entre els quals es 
troba l’esmentada entitat per import de 432,30 €, i concedint un termini de 15 dies 
perquè l’entitat presenti les al·legacions que consideri oportunes, si s’escau, amb 
l’advertiment que en cas de no presentar cap al·legació a la revocació inicial aquest 
esdevindrà definitiva.  

 
6. El 2 de gener de 2018 l’entitat presenta un escrit que titula com a recurs de 

reposició a l’Acord de la Junta de Govern núm. 628/17, però, atès que està dins del 
termini de 15 dies per presentar escrit d’al·legacions i que l’acord encara no ha 
esdevingut definitiu, aquest escrit que presenta ha de tenir la consideració d’escrit 
d’al·legacions.  

 
7. En aquest escrit l’entitat al·lega que “ha desenvolupat el projecte de forma cost-

efectiva ajustant-se a un pressupost restringit com a conseqüència de la disminució 
de la subvenció concedida i que en cap cas l’entitat podria augmentar l’aportació 
econòmica inicialment prevista”. Cal interpretar aquesta al·legació en el sentit que 
l’entitat tenia l’expectativa d’obtenir la subvenció per un import superior al realment 
concedit i que, en veure’s finalment frustrada aquesta expectativa, es va veure 
obligada a reduir el pressupost de l’activitat. 

 
Tanmateix, als efectes de valorar aquesta al·legació cal recordar i tenir present que 
la sol·licitud de subvenció va registrar-se en data 30 de setembre de 2016 (registre 
d’entrada 1600053325) i la notificació de l’atorgament de l’Acord 672/16 de 22 de 
desembre de 2016) es va practicar el 3 de gener de 2017 (registre de sortida 
170000234) i va ser rebuda per l’entitat l’11 de gener de 2017. La subvenció 
concedida es referia a les actuacions realitzades l’any 2016, i, per tant, en el 
moment que se li va notificar la subvenció, aquestes actuacions ja estaven 
realitzades. 

 
D’acord amb l’exposat anteriorment, no és possible que l’entitat fes una reducció del 
pressupost de la seva activitat (duta a terme durant l’any 2016) en funció de la 
subvenció concedida, perquè aquesta encara no estava atorgada en el moment de 
realització de l’activitat, i, per tant, l’entitat desconeixia quin import se li atorgaria. 
Cal afegir que la Direcció promotora, en constatar la reducció operada en el 
pressupost, s’ha acollit a la Base 20 de les reguladores de la convocatòria i ha 
reduït sols la part proporcional del decalatge produït entre el pressupost presentat 
inicialment per a l’activitat i el que aquesta va costar efectivament de realitzar. 

 
8. Per tot l’exposat, es proposa desestimar l’escrit d’al·legacions que presenta l’entitat.  
 
Fonaments de dret 
 
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 disposen els apartats 
8.1) en relació amb el 3.3 b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
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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. ADMETRE l’escrit d’al·legacions presentat per l’Associació Salut i Família en 
relació amb el requeriment formulat a l’acord de Junta de Govern núm. 628/17 de 30 
de novembre de 2017, de revocació inicial i parcial de les subvencions en règim de 
concurrència competitiva, per a activitats i esdeveniments d’interès públic o social de 
caràcter singular de l’Àrea de Presidència, destinades a persones jurídiques sense 
ànim de lucre i als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. 
 

Segon. DESESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat per l’Associació Salut i Família 
d’acord amb els raonaments exposats als antecedents. 
 

Tercer. NOTIFICAR aquests acords a l’Associació Salut i Família.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Fandos (CiU). 
 

Gabinet de Premsa i Comunicació 
 

8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases especifiques, dels sortejos inclosos en el 
projecte IgersMap: La cultura a Barcelona vista pels igers.- 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 duu a terme, a través del perfil corporatiu d’Instagram de 
la Gerència de Serveis de Turisme @bcnmoltmes, el projecte IgersMap: La cultura a 
Barcelona vista pels igers que té per objectiu la creació d’un mapa en línia dels 
recursos culturals de la demarcació de Barcelona il·lustrat a partir de les imatges 
aportades per usuaris d’Instagram. 
 
2. Dintre del projecte IgersMap: La cultura a Barcelona vista pels igers s’han 
planificat 3 campanyes de recollides d’imatges, cadascuna amb una temàtica i un 
termini determinat per a l’enviament de fotografies. 
 
3. Per a cadascuna d’aquestes campanyes es farà un sorteig per triar un guanyador 
entre els participants que hagin enviat fotografies dels recursos culturals de les 
comarques de la demarcació de Barcelona. 
 
4. Els terminis per enviar les fotografies a cadascuna de les campanyes i participar en 
els corresponents sortejos seran els següents: 
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• 1a Campanya: Estil de vida o lifestyle relacionat amb la cultura.  

El període per participar en el sorteig comença el 29 d’abril de 2018 a les 22 h i 
finalitza el 10 de juny de 2018 a les 22 h. 
 

• 2a Campanya: Fires, festes i tradicions vinculades al folklore local.  
El període per participar en el sorteig comença l’1 de juliol de 2018 a les 22 h i 
finalitza el 19 d’agost de 2018 a les 22 h. 
 

• 3a Campanya: Patrimoni artístic, històric i/o arquitectònic posterior al 
Modernisme fins a l’actualitat.  
El període per participar en el sorteig comença el 9 de setembre de 2018 a les 
22 h i finalitza el 21 d‘octubre de 2018 a les 22 h. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els premis 
atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència entre els 
sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.   
 
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.  
 
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, 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 

 
A C O R D S 

 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, dels sortejos 
inclosos en el projecte IgersMap: La cultura a Barcelona vista pels igers, el text 
literal del qual és el següent: 
 

“Bases dels sortejos inclosos en el projecte IgersMap: La cultura a Barcelona vista pels 
igers 
 
Primer. Objecte i àmbit 
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La Diputació de Barcelona duu a terme, a través del perfil corporatiu d’Instagram de la 
Gerència de Serveis de Turisme @bcnmoltmes, el projecte IgersMap: La cultura a 
Barcelona vista pels igers que té per objectiu la creació d’un mapa en línia dels recursos 
culturals de la demarcació de Barcelona il·lustrat a partir de les imatges aportades per 
usuaris d’Instagram. 
 
Dintre del projecte IgersMap: La cultura a Barcelona vista pels igers s’han planificat 3 
campanyes de recollides d’imatges, cadascuna amb una temàtica i un termini determinat per 
a l’enviament de fotografies. 
 
Per a cadascuna d’aquestes campanyes es farà un sorteig per triar un guanyador entre els 
participants que hagin enviat fotografies dels recursos culturals de les comarques de la 
demarcació de Barcelona. 
 
Segon. Organització 
 
Els sortejos inclosos en el projecte IgersMap: La cultura a Barcelona vista pels igers està 
organitzat per la Gerència de Serveis de Turisme i el Gabinet de Premsa i Comunicació de 
la Diputació de Barcelona juntament amb la plataforma col·laborativa IgersMap. 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 als sortejos els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram. 
3. Ser seguidor del perfil @bcnmoltmes. 
4. Registrar-se al projecte IgersMap: La cultura a Barcelona vista pels igers a través 

dels mitjans electrònics que es determinin. Al registrar-se als mitjans electrònics, es 
facilitar el consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades.  

5. Enviar fotografies d’algun o alguns dels recursos culturals de les comarques 
barcelonines d’acord amb el tema de cadascuna de les campanyes: Alt Penedès, Anoia, 
Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Moianès, Osona, Vallès 
Occidental i Vallès Oriental. Es poden aportar fins a 10 fotografies per campanya. 

 
Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de 
les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o 
dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i 
reproducció de les imatges de les persones que puguin aparèixer a les fotografies. Si en la 
imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o 
tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar l’autoria. 

 
La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 
poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms. 
 
Quart. Calendari dels sortejos 
 
El projecte IgersMap: La cultura a Barcelona vista pels igers es construirà a partir de tres 
campanyes de recollida d’imatges. Els períodes per participar en cadascuna d’aquestes 
campanyes seran els següents: 
 

• 1a Campanya: Estil de vida o lifestyle relacionat amb la cultura.  

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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El període per participar en el sorteig comença el 29 d’abril de 2018 a les 22 h i finalitza 
el 10 de juny de 2018 a les 22 h. 
 

• 2a Campanya: Fires, festes i tradicions vinculades al folklore local.  
El període per participar en el sorteig comença l’1 de juliol de 2018 a les 22 h i finalitza 
el 19 d’agost de 2018 a les 22 h. 
 

• 3a Campanya: Patrimoni artístic, històric i/o arquitectònic posterior al Modernisme fins a 
l’actualitat.  
El període per participar en el sorteig comença el 9 de setembre de 2018 a les 22 h i 
finalitza el 21 d‘octubre de 2018 a les 22 h. 

 

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 
d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de 
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Sisè. Premis, sortejos, procediments d’acceptació i lliurament 
 
1. Premis 
 
Hi haurà un únic guanyador per a cada campanya de recollida d’imatges, en total 3 
guanyadors. El premi per a cada un d’ells serà una impressora fotogràfica HP Sprocket 
Photo Printer (o similar) i dos paquets de paper fotogràfic HP ZINK de 20 unitats per a usar 
amb la impressora. Cada premi està valorat per un import de 152,80 € (IVA Inclòs). 
 
2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a cadascuna de les campanyes, a través 
de la plataforma per a premis EasyPromos, plataforma que tria de forma automàtica i 
aleatòria el guanyador entre tots els participants. Un cop realitzat el sorteig, la Diputació de 
Barcelona comunicarà el resultat al guanyador mitjançant un missatge privat a Instagram. 
Les dates previstes pels sortejos són: 
 

• 1a campanya: El sorteig es realitzarà el dia 25 de juny de 2018 
• 2a campanya: El sorteig es realitzarà el dia 3 de setembre de 2018 
• 3a campanya: El sorteig es realitzarà el dia 29 d’octubre de 2018 

 
3. Procediment d’acceptació 
 
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del sorteig 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 d’Instagram, el 
seu nom i cognoms, la fotocòpia del seu DNI i un telèfon de contacte.  
 

mailto:mercatsbcn@mercatsbcn.cat
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En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, o si no 
compleix totes o algunes de les normes d’aquest sorteig, 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 corporatius 
de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, a altres canals 
corporatius i als canals d’IgersMap. 
 
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 
 
Aquest concurs fotogràfic està adreçat persones majors de 18 anys. Els participants 
garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació 
personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades 
per la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a gestionar aquest sorteig, per a 
contactar amb les persones guanyadores, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, 
webs corporatives o els comptes de les xarxes socials. Les dades personals recollides seran 
eliminades un cop finalitzi el concurs excepte les dels guanyadors i les imatges presentades 
que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació per a la seva conservació indefinida. 
 
També autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra 
informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les seves dades es mantindran 
mentre no retiri el consentiment que pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix 
missatge de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret 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. 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@dba.cat des d’on la 
persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb 
el tractament de les seves dades personals. Encara que creiem que per aquesta via li 
haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima 
oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Li recordem que els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es 
regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a 
https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se usuari d’aquest servei 
implica que l’usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert a les 
polítiques i condicions d’Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la que 
es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui 
informació personal sobre vostè, així com informar de conductes abusives o de casos de 
fustigació i assetjament.    
 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://help.instagram.com/478745558852511
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Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquest 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 sorteig, 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-ne cap responsabilitat. No obstant això, aquests 
canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del sorteig i, si escau, per altres 
mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte 
d’altres. 
 
Onzè. Drets d’explotació i ús de les imatges 
 
Els drets d’explotació de les fotografies aportades són cedits pels seus autors a la Diputació 
de Barcelona i a la plataforma IgersMap, qui podrà exercir el dret a reproduir-les, distribuir-
les i fer comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos 
entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials 
per a usos no comercials. En concret es preveu el seu ús en la creació d’un mapa en línia 
sobre els recursos culturals i turístics de la demarcació (IgersMap), i en una exposició de 
cloenda del projecte amb imatges seleccionades, així com, en la promoció d’aquesta 
exposició. 
 
En tots els casos, es farà constar el nom d’usuari d’Instagram de l’autor de la fotografia. 
 
Dotzè. 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.” 
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Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de 
quatre-cents cinquanta-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims d’euro (458,25 €) IVA inclòs, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11100/92050/48100 del pressupost de l’any 
2018 de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i, a 
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: No sé molt bé què són els igers, però està 
molt bé.  
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs fotogràfic 
#SITGESésmoltmés.- 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 duu a terme, a través del perfil corporatiu d’Instagram de 
la Gerència de Serveis de Turisme https://www.instagram.com/bcnmoltmes/, el 
concurs fotogràfic #SITGESésmoltmés, que té per objectiu la interacció i participació 
dels usuaris a les xarxes socials de la Diputació de Barcelona i donar a conèixer 
l’oferta turística de la demarcació de Barcelona i, en concret, de Sitges. 
 
2. La Diputació de Barcelona convida als seguidors del perfil @BCNmoltmes a 
realitzar fotografies de la trobada d’instagramers que tindrà lloc el dia 13 de maig de 
2018 en el municipi de Sitges i publicar-les a Instagram etiquetades amb els 4 hastags 
establerts: #BCNmoltmés, #CostaBarcelonaWeek, #dibacat i #Sitgesanytime.   

 
3. El concurs fotogràfic #SITGESésmoltmés tindrà una durada des del dia 13 de maig 
de 2018 a les 8.30 hores i fins el dia 26 de maig de 2018 a les 23.59 hores. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els premis 
atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència entre els 
sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.   
 
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 concurs 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 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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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, 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 

 
A C O R D S 

 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs 
fotogràfic #SITGESésmoltmés, el text literal de les quals és el següent: 
 

“Bases del concurs fotogràfic #SITGESésmoltmés 

 
Primer. Objecte i àmbit 

 
La Diputació de Barcelona organitza #SITGESésmoltmés, un concurs fotogràfic a través 
del canal corporatiu d’Instagram (https://www.instagram.com/bcnmoltmes/).  

 
Es convida als seguidors del perfil @BCNmoltmes a realitzar fotografies de la trobada 
d’instagramers que tindrà lloc el dia 13 de maig de 2018 en el municipi de Sitges i publicar-
les a Instagram etiquetades amb els 4 hashtags establerts: #BCNmoltmes, 
#CostaBarcelonaWeek, #dibacat i #Sitgesanytime. 

 
Segon. Organització 

 
El concurs fotogràfic #SITGESésmoltmés està organitzat per  la Gerència de Serveis de 
Turisme i 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 i a la web www.barcelonaesmoltmes.cat. 

 
Tercer. Requisits de participació 

 
Per tal de poder participar al concurs els usuaris han de: 
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert (no privat) perquè el jurat 

pugui veure les imatges 
3. Ser seguidor del perfil @bcnmoltmes www.instagram.com/bcnmoltmes. 
4. Compartir fotografies fetes en el municipi de Sitges.  
5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació 

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

6. Els participants poden participar amb totes les fotografies que vulguin, sempre que les 
publiquin dintre de les dates del concurs. 

7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb 
els quatre hastags #BCNmoltmes, #CostaBarcelonaWeek, #dibacat i #Sitgesanytime. 

https://www.instagram.com/bcnmoltmes/
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/
http://www.instagram.com/bcnmoltmes
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La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 
poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms. 
 

Quart. Calendari del concurs 
 

El concurs comença el 13 de maig de 2018 a les 8.30 hores i acaba el 26 de maig de 2018 a 
les 23.59 hores. Només es podran penjar les fotografies 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 concurs. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de 
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de 
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació 
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol 
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma 
d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de 
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats 
elements pornogràfics o explícitament sexuals o de qualsevol altre índole que pugui 
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones. 
 
Sisè. Jurat i elements de valoració 
 
1.Jurat 
 
El jurat estarà composat per dos tècnics de la Gerència de Serveis de Turisme, dos tècnics 
del Gabinet de Premsa i Comunicació, dos tècnics de l’Ajuntament de Sitges i un membre 
de l’associació d’instagramers Descobreix Catalunya. El jurat es reunirà una vegada 
finalitzat el termini per a la presentació de fotografies i triarà entre totes les fotografies 
presentades la guanyadora, que serà la que obtingui més puntuació del jurat. Un dels 
membres del jurat actuarà com a secretari amb veu i vot i aixecarà acta de la sessió. 
L’organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat 
no prevista en aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
 
2. Elements de valoració 
 
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge. Les 
fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquests no seran un criteri 
de valoració. 
 

Setè. Premi, procediment d’acceptació i lliurament del premi  
 

1. Premi 
 

El premi consistirà en un vol en globus per a dues persones valorat en dos-cents noranta 
euros IVA inclòs (290 €). Hi haurà un únic guanyador.  
 

2. Procediment d’acceptació 
 

https://instagram.com/legal/terms
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El dia 4 de juny de 2018, la Diputació de Barcelona deixarà un missatge a la fotografia 
guanyadora perquè el seu autor es posi en contacte amb l’Organització a través d’un correu 
electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat. En aquest correu electrònic confirmarà la seva 
voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de quinze dies des de la comunicació. En 
aquest correu electrònic facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, el 
NIF i un telèfon de contacte i adjuntarà la imatge original que ha resultat guanyadora. 
 
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs o no vol o no pot gaudir del premi, 
el guanyador quedarà descartat i es donarà a la persona que hagi quedat classificada a 
continuació. 
 
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a Instagram, a altres 
xarxes socials de la Diputació de Barcelona i al web www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
3. Lliurament del premi  
 
Un cop anunciat el nom del guanyador, la Diputació de Barcelona es posarà en contacte 
amb el premiat o premiada per organitzar el lliurament del premi. En el cas que l’usuari no 
pugui assistir a l’acte de lliurament, es facilitarà una adreça per anar a recollir el premi. 
 
Vuitè. Protecció de dades personals 
 
Aquest concurs fotogràfic està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants 
garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació 
personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades 
per la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a 
contactar amb la persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, 
webs corporatives o els comptes de les xarxes socials. Les dades personals recollides seran 
eliminades un cop finalitzi el concurs excepte les del guanyador i les imatges presentades 
que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació per a la seva conservació indefinida. 
 
També autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra 
informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les seves dades es mantindran 
mentre no retiri el consentiment que pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix 
missatge de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret 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. 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@dba.cat des d’on la 
persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb 
el tractament de les seves dades personals. Encara que se li hagi pogut resoldre per 
aquesta via qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot 
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets i obligacions/reclamar i denunciar/. 
 
Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer 
terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a  

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets%20i%20obligacions/reclamar%20i%20denunciar/
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https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se en usuari d’aquest 
servei implica que l’usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert 
a les polítiques i condicions d’Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la 
que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la 
seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació 
i assetjament. 
 
Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o 
administra de cap manera aquest concurs ni hi és associada. 
 
Desè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions 
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció 
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota 
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització 
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular, encara que no 
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la 
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari. 
 
Onzè. Propietat intel·lectual 
 
Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen a l’autor i s’atorga a 
Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús 
https://Instagram.com/legal/terms). El guanyador cedirà a la Diputació de Barcelona els 
drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer 
comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre 
d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a 
usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia 
 
Dotzè. Altres normes  
 
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva 
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 
concurs en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa 
causa, sense que d’això pugui derivar-ne 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. 
 
 
 

https://help.instagram.com/478745558852511
https://instagram.com/legal/terms
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Tretzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és 
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de dos-
cents noranta euros (290 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/11100/92050/48100 del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, a 
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs fotogràfic 
#PalauGüellSantJordi i del concurs literari “Jocs Florals al Palau Güell”.- 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 
 
El Palau Güell, propietat de la Diputació de Barcelona, celebra enguany l’Any Güell, 
amb motiu de la commemoració del centenari de la mort d’Eusebi Güell i Bacigalupi, 
promotor de l’arquitecte Antoni Gaudí.  
 
En aquest sentit, un dels actes que inclou l’Any Güell és la celebració de Sant Jordi 
amb dos concursos: un fotogràfic i un altre literari.  
 
Pel que fa a la modalitat fotogràfica, se celebrarà la tercera edició del concurs 
#PalauGüellSantJordi. Amb motiu de l’Any Güell, es farà també un segon concurs de 
temàtica literària “Jocs florals al Palau Güell”, tot rememorant la figura d’Eusebi Güell 
i Bacigalupi. Des del 1874, Güell va ser protector dels Jocs Florals, en aquella època el 
certamen literari més important a Barcelona. El 1900 Güell va presidir-lo i el jurat va 
decidir els premiats d’aquell any al Palau Güell.  
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els 
premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència 
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.  
 
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 concurs té la consideració de sol·licitud 
i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.  
 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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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, 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 
 

A C O R D S 
 

Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs 
fotogràfic #PalauGüellSantJordi, el text literal de les quals és el següent: 
 

“Bases del concurs fotogràfic #PalauGüellSantJordi 
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza #PalauGüellSantJordi, un concurs amb modalitat 
fotogràfica per celebrar la Diada de Sant Jordi. 
 
La modalitat fotogràfica es fa a través del canal corporatiu d’Instagram del Palau Güell: 
www.instagram.com/palauguell. 
 
Segon. Organització, publicació i objectiu 
 
1. Organització i publicació 
 
El concurs fotogràfic #PalauGüellSantJordi està organitzat per la Direcció del Palau Güell 
juntament amb el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. Les 
bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina corporativa 
www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i al web palauguell.cat. 
 
2. Objectius 
 
El Palau Güell destaca per com Gaudí va concebre l’espai i la llum amb tècniques 
arquitectòniques innovadores. En aquest sentit, es convida els participants a realitzar 
fotografies amb motiu de la diada de Sant Jordi dels diferents espais del Palau. Les 
fotografies que es realitzin hauran de destacar sobretot la importància de l’espai i la llum de 
l’edifici.  
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de divuit anys i residents a l’Estat espanyol. 
2. Seguir el canal de la xarxa social d’Instagram: http://www.instagram/palauguell. 
3. Compartir imatges de fotografies del Palau Güell amb motiu de la diada de Sant Jordi. 
D’acord amb la normativa del Palau, les fotografies que es presentin hauran de ser d’espais 
interiors i s’hauran de fer sense flaix, ni trípode, ni pal d’autofoto. 
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4. Els participants han de tenir el perfil d’Instagram en obert (no privat) perquè el jurat pugui 
veure les imatges.  
5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació 
de les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen 
o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i 
reproducció de les imatges de la/es persona/es que pugui/n aparèixer a les fotografies. No 
està permès fotografiar personal del Palau Güell. Si en la imatge hi apareixen menors, 
s’haurà d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà 
l’original per comprovar l’autoria. 
6. Els usuaris poden participar amb totes les fotografies que vulguin, sempre que es 
publiquin dintre de les dates del concurs. 
7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb 
els tres hashtags #AnyGüell, #PalauGüell i #dibacat. 
 
La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que 
poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms. 
 
Quart. Calendari del concurs i accés al Palau Güell 
 
El concurs comença l’1 d’abril de 2018 a les 10 h del matí i acaba el 6 de maig de 2018 a les 
23.59 h de la nit. Només formaran part del concurs les fotografies que s’hagin penjat en 
aquest període. L’horari d’obertura al públic del Palau Güell és de 10.00 h a 20.00 h. El dia 1 
d’abril, el 23 d’abril i el 6 de maig, en ser jornada de portes obertes, s’hi podrà accedir 
gratuïtament; l’aforament és limitat per motius de conservació, preservació i seguretat; els 
usuaris poden consultar el repartiment de les entrades gratuïtes al web palauguell.cat. 
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que 
no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs.  
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de 
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de 
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació 
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol 
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma 
d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de 
Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.  
 
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats 
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin 
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones. 
 
Sisè. Jurat i elements de valoració 
 
1.Jurat 
 
El jurat estarà composat per la directora del Palau Güell que actuarà com a presidenta, una 
persona designada per la Direcció del Palau Güell, dos tècnics del Gabinet de Premsa i 
Comunicació de la Diputació de Barcelona i un/a fotògraf/a professional. Una persona de la 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General actuarà com a secretària (amb veu i 
sense vot). L’Organització i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o 
eventualitat no prevista en aquestes bases. 
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2.Elements de valoració 
 
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge. Les 
fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquests no seran un criteri 
de valoració. 
 
Setè. Premi, procediments d’acceptació i lliurament 
 
1.Premi 
 
Els premis consistiran en: 
 

- Per al primer premi, una impressora per a mòbils, el llibre El Palau Güell. Una obra 
mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell que programarà la direcció del 
Palau Güell abans de finalitzar l’any 2018. 

- Per al segon i el tercer premi, un lot de productes del Palau Güell, el llibre El Palau Güell. 
Una obra mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell que programarà la 
direcció del Palau Güell abans de finalitzar l’any 2018. 

 
El dia 28 de maig de 2018 el Palau Güell deixarà un missatge en cadascuna de les tres 
fotografies guanyadores perquè els seus autors es posin en contacte amb l’organització. 
 
2.Procediments d’acceptació 
 
Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització a través d’un correu 
electrònic a palauguell@diba.cat en el qual confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi 
en el termini màxim de quinze dies naturals des del 28 de maig de 2018, on facilitaran el seu 
nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte i adjuntaran 
la imatge original que ha resultat guanyadora. En cas que el guanyador no respongui en el 
termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest 
premi, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a 
la persona que hagi quedat classificada a continuació. Un cop els guanyadors hagin 
acceptat el premi, els seus noms seran anunciats a Instagram, a altres xarxes socials del 
Palau Güell i al seu web. 
 
3.Lliurament dels premis 
 
Un cop anunciats els noms dels premiats a Instagram, a altres xarxes socials del Palau 
Güell i al seu web, la Direcció del Palau Güell es posarà en contacte amb els premiats per 
organitzar el lliurament dels premis que tindrà lloc el 18 de juny de 2018. En el cas que els 
usuaris no puguin assistir a l’acte de lliurament, hi haurà d’assistir a l’acte d’entrega una 
persona en representació dels guardonats. A partir 18 de juny de 2018 s’acordarà amb els 
premiats el dia en què es realitzarà la visita guiada. La visita tindrà lloc tan sols un únic dia 
per a tots els guanyadors i cadascun d’ells podrà fer la visita amb un acompanyant, abans 
de finalitzar l’any 2018. 
 
Vuitè. Protecció de dades personals 
 
Aquest concurs fotogràfic està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants 
garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació 
personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades 
per la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a 
contactar amb la persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, 
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webs corporatives o els comptes de les xarxes socials. Les dades personals recollides seran 
eliminades un cop finalitzi el concurs excepte les del guanyador i les imatges presentades 
s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació per a la seva conservació indefinida. 
 
També autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra 
informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les seves dades es mantindran 
mentre no retiri el consentiment que pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix 
missatge de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret 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. 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@dba.cat des d’on la 
persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb 
el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via s’haurà pogut 
resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot 
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 
 
Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer 
terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a:  
https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se en usuari d’aquest 
servei implica que l’usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert 
a les polítiques i condicions d’Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la 
que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui 
informació personal seva, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació 
i assetjament.    
 
Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o 
administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada. 
 

Desè. Limitació de responsabilitat 
 

La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions 
electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció 
i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. 
 

La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota 
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització 
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular, encara que no 
de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la 
personalitat d’un tercer efectuada per un usuari. 
 

Onzè. Propietat intel·lectual 
 

Els drets d’explotació de les fotografies guanyadores corresponen a l’autor i s’atorga a 
Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://help.instagram.com/478745558852511
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http://Instagram.com/legal/terms). Els guanyadors cediran a la Diputació de Barcelona els 
drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer 
comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre 
d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a 
usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia. 
 

Dotzè. Altres normes 
 

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva 
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió 
derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació 
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la 
Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta 
amb ell. 
 

La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta 
promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa 
causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests 
canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres 
mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte 
d’altres.” 

 

Segon. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs 
literari “Jocs florals al Palau Güell”, el text literal de les quals és el següent: 

 
“Bases del concurs literari “Jocs florals al Palau Güell” 
 
Primer. Objecte i àmbit  
 
El Palau Güell, en el marc de celebració de l’Any Güell, posa en marxa el concurs de 
modalitat literària «Jocs florals al Palau Güell», tot rememorant la figura d’Eusebi Güell i 
Bacigalupi. 
 
Segon. Organització  
 
El concurs està organitzat per la Direcció del Palau Güell juntament amb el Gabinet de 
Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-
socials/concursos i al web palauguell.cat.  
 
El concurs tindrà les modalitats següents: 
- Microrelat categoria juvenil adreçada a menors de 14 fins a 17 anys (inclosos). 
- Microrelat categoria adults, adreçada a persones de 18 anys o majors. 
 
Tercer. Requisits de participació  
 
1. Ser residents a l’Estat espanyol. 
2. Per a les persones de la categoria «juvenil» poden participar les persones que hagin 

complert els 14 anys fins als 17 anys (inclosos). Serà necessària l’autorització dels seus 
pares o tutors legals, que s’adjuntarà al correu electrònic on s’enviï el relat o la poesia. 

3. Per a les persones de la categoria adults, poden participar les persones que hagin 
complert 18 anys o majors.  

4. Per ambdues categories, es demana que l’escena principal del relat succeeixi al Palau 
Güell.  
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5. Els participants han de poder garantir que són els legítims autors dels textos, que 
aquests estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o dret a favor de tercer. 
Es demanarà l’original per comprovar l’autoria. 

6. Els participants poden enviar tants textos com vulguin, sempre que es faci dintre de les 
dates del concurs. 

 
Quart. Característiques dels microrelats  
 
Els microrelats no poden excedir els 500 caràcters (amb espais inclosos).  
 
Els microrelats han de ser originals, inèdits i escrits en català. Els concursants han de 
garantir l’autoria i l’originalitat de l’obra.  
 
El formulari de participació estarà disponible al web de la Diputació de Barcelona i al web 
del Palau Güell. Cal emplenar-lo amb nom i cognoms, DNI, edat, telèfon i adreça electrònica 
corporativa de l’autor o autora i adjuntar el microrelat. La participació en el concurs comporta 
l’acceptació d’aquestes bases.  
 
Cinquè. Calendari del concurs  
 
El concurs comença a les 10 hores de l’1 d’abril de 2018. Els i les participants poden enviar 
els microrelats fins a les 23.59 hores del 6 de maig de 2018. 
  
Sisè. Condicions generals  
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure del concurs qualsevol persona que 
consideri que no compleixi les condicions de participació o que faci un mal ús o un abús del 
concurs.  
 

Setè. Premi, jurat, procediments d’acceptació i lliurament  
 

1. Premi  
 

S’estableixen tres premis per a cadascuna de les categories:  
 

Per als primers premis de les dues categories:  
 

 Una tauleta digital Samsung Galaxy Tab A25,58 cm, 32 GB Wi-fi Blanc, lot de productes 
del Palau Güell, entre ells, el llibre El Palau Güell. Una obra mestra d’Antoni Gaudí i una 
visita guiada al Palau Güell que programarà la direcció del Palau Güell abans de 
finalitzar l’any 2018. 

 

Per a cadascun dels segons i tercers premis de les categories:  
 

 Un lot de productes del Palau Güell, entre ells, el llibre El Palau Güell. Una obra mestra 
d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell que programarà la direcció del Palau 
Güell abans de finalitzar l’any 2018. 

 

2. Jurat  
 

El jurat estarà format per la directora del Palau Güell que actuarà com a presidenta, una 
persona designada per la Direcció del Palau Güell, un tècnic del Gabinet de Premsa i 
Comunicació de la Diputació de Barcelona i per una escriptora professional. Una persona de 
la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General actuarà com a secretària (amb 
veu i sense vot). El veredicte del Jurat serà inapel·lable.  
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L’organització i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat 
no prevista en aquestes bases. 
 

El jurat tindrà en compte els criteris següents:  
a) L'originalitat.  
b) La fidelitat a la temàtica proposada.  
c) La tècnica narrativa.  
 

3. Procediment d’acceptació 
 

El dia 28 de maig de 2018 el Palau Güell es posarà en contacte amb cadascun dels autors 
guanyadors amb un missatge de correu electrònic a l’adreça indicada al formulari, perquè es 
posin en contacte amb l’organització. 
 

Els guanyadors hauran de respondre a través d’un correu electrònic a palauguell@diba.cat 
en el qual confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de quinze 
dies naturals des del 28 de maig de 2018. 
 

En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi, 
el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat classificada 
a continuació.  
 

Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran anunciats a les xarxes 
socials del Palau Güell i al seu web. 
 

El resultat del concurs es farà públic a l’acte de lliurament dels premis previst per al dia 18 
de juny del 2018 i es publicarà l’endemà al web del Palau Güell i de la Diputació de 
Barcelona.   
 
En cas que el guanyador no respongui en el termini de quinze dies naturals per acceptar el 
premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir 
del premi, el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat 
classificada a continuació. 
 
4. Lliurament dels premis  
 
Els premis es lliuraran el 18 de juny del 2018, al Palau Güell. Si alguna de les persones 
guanyadores no hi pogués assistir, haurà d’assistir-hi una persona en representació del 
guanyador. 
 
Vuitè. Protecció de dades personals 
 
Aquest concurs està adreçat a persones majors de 14 anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a 
contactar amb la persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, 
webs corporatives i xarxes socials. Les dades personals recollides seran eliminades un cop 
finalitzi el concurs excepte les dels guanyadors. 
 
També autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra 
informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les seves dades es mantindran 
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mentre no retiri el consentiment que pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix 
missatge de correu electrònic que se li faci arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret 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. 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@dba.cat des d’on la 
persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb 
el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via s’haurà pogut 
resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, la persona titular de les 
dades, si ho estima oportú, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 
 
Novè. Propietat intel·lectual 
 
Els guanyadors cedeixen a la Diputació de Barcelona, amb caràcter gratuït, l'exercici dels 
drets d'explotació de les obres participants i, en especial, els drets de reproducció, 
distribució, transformació i comunicació pública, dels quals en tenen la propietat en concepte 
d’autoria. La Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicar i difondre qualsevol dels 
textos guanyadors, a través de qualsevol mitjà de difusió, incloses les xarxes socials, els 
mitjans de comunicació socials i els mitjans de comunicació propis. En tots els casos, s’hi 
farà constar l’autoria del text. Les persones participants eximeixen l'organització de 
qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació 
en què puguin incórrer. 
 

Desè. Altres normes  
 
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la totalitat 
i del criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió 
derivada d’aquest concurs. La manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes, 
implica l’exclusió de la persona participant i, com a conseqüència la Diputació de Barcelona 
queda alliberada de complir qualsevol obligació contreta amb ella. La Diputació es reserva el 
dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest concurs en qualsevol 
moment i finalitzar-lo de forma anticipada si és necessari per justa causa, sense que d’això 
pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis s’han de comunicar 
degudament a través del web del Palau Güell, la web de la Diputació de Barcelona i, si 
escau, per altres mitjans. S’ha de fer tot el possible per a evitar que cap canvi perjudiqui 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 del compliment d’aquestes bases, és 
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 

Tercer. RETENIR el crèdit que es destinarà al concurs fotogràfic #PalauGüellSantJordi 
per un import de 173,70 (cent setanta-tres euros amb setanta cèntims) IVA inclòs, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/11100/92050/48100 del pressupost de l’any 
2018 de la Diputació de Barcelona. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
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Quart. RETENIR el crèdit que es destinarà al concurs literari “Jocs florals al Palau 
Güell”, per un import de 478 € (quatre cents setanta-vuit euros) IVA inclòs, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/11100/92050/48100 del pressupost de l’any 2018 de la 
Diputació de Barcelona.  
 

Cinquè. PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, a 
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.” 
 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 

11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018, el seu règim 
regulador i la concessió d’ajuts, 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, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor següent:  
 

“Fets 
 

1. Els canvis sociodemogràfics, econòmics i tecnològics que han sacsejat la societat 
durant les últimes dècades han introduït fortes transformacions estructurals, que 
han fet aparèixer noves realitats socials a Catalunya. 

 
2. En primer lloc, els canvis en l’estructura de la població catalana posen de manifest 

l’envelliment demogràfic en el qual la població d’edat més avançada augmenta el 
seu pes relatiu respecte el conjunt de la població, sobretot amb relació als més 
joves. 

 
3. En segon lloc, una altra de les conseqüències socials de l’envelliment està 

relacionada amb la salut i amb tot el que envolta aquesta qüestió, com ara 
l’increment de despesa pública que genera, la qualitat de vida de les persones 
grans o l’impacte en les càrregues familiars que suposa l’atenció a les persones 
dependents. Actualment a Catalunya, les causes principals de defunció deriven de 
malalties cròniques i degeneratives, pròpies de l’envelliment, que comporten en 
molts dels casos estadis llargs de necessitat de serveis d’atenció i cura a les 
persones grans més vulnerables, que van a càrrec del món local. 

 
4. El fenomen migratori és un altre dels canvis que han influït en la nostra societat 

els darrers anys. Tot i que des de 2010 es va iniciar una davallada que s’ha 
consolidat els darrers anys, l’impacte de la població immigrant en les franges 
d’edat més joves i en els col·lectius més vulnerables que reben suport dels serveis 
socials bàsics té un pes molt important. En l’edició dels cercles de comparació 
intermunicipal dels serveis socials que analitza les dades de 2016, es posa de 
manifest que el 21 per cent de les persones usuàries dels serveis socials dels ens 
locals participants són estrangeres. 

 
5. Per últim, el fort i perllongat impacte de la crisi econòmica ha portat als serveis 

socials bàsics a una situació de fort augment de la pressió assistencial com a 
conseqüència, d’una banda, del reconeixement de situacions de falta d’autonomia 
i, de l’altra, l’atenció a situacions vinculades a l’emergència i cronificació de 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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situacions de privació i exclusió econòmica per part de persones que no 
necessàriament eren usuàries dels serveis socials abans de l’any 2008. 

 
6. El volum de persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social s’ha 

pràcticament duplicat en deu anys, passant de 78 usuaris atesos per cada mil 
habitants al 2006, a 148 usuaris per cada mil al 2016, segons l’esmentada edició 
dels cercles de comparació intermunicipal. 

 
7. Tots aquests elements estan impactant sobre la qualitat de vida de les persones 

als nostres pobles i ciutats i requereixen de les administracions públiques i, en 
particular, de la Diputació de Barcelona, una resposta que permeti garantir la 
cohesió i integració social i, com a mínim, el manteniment de la qualitat de vida 
dels ciutadans i ciutadanes de les nostres viles i ciutats 

 
8. En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” ja s’han aprovat altres 

programes complementaris que han tingut la finalitat de garantir el benestar social. 
Es tracta del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la 
integració social, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 
10 de març de 2016 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) de 21 de març de 2016; del Programa complementari de serveis socials 
bàsics, cohesió social i emergència energètica, aprovat per la Junta de Govern de 
9 de juny de 2016, publicat al BOPB del 27 de juny de 2016; i del Programa 
complementari per a la garantia del benestar social de l’any 2017, aprovat per la 
Junta de Govern de 30 de març de 2017, publicat al BOPB del 12 d’abril de 2017. 

 
9. Amb aquesta experiència prèvia i en vista del context actual, partint dels articles 

31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
relació amb l’article 25 de la mateixa Llei, i dels 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, en relació amb l’article 66 del mateix cos legal, que 
estableixen la competència de les diputacions provincials en l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, es considera oportú 
promoure una nova edició del Programa complementari per a la garantia del 
benestar social per a l’any 2018, amb la voluntat de donar cobertura a aquelles 
situacions en què, havent constatat l’existència de greu risc d’exclusió social, es 
considera necessari conferir suport econòmic als governs locals de l’àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona, tant municipis com consells comarcals. 
Aquesta cooperació amb els governs locals es duu a terme tot coordinant les 
diferents iniciatives impulsades des d’altres administracions per garantir 
l’adequada prestació dels serveis socials bàsics amb eficàcia, eficiència, 
objectivitat i igualtat, evitant duplicitats i actuant des de la proximitat i amb ple 
respecte tant del principi de lleialtat institucional com de l’autonomia local. 

 

10. El present programa complementari té per objecte garantir el benestar social i 
vetllar per la cohesió social en el conjunt del territori de la demarcació de 
Barcelona, la qual cosa s’assoleix cobrint les necessitats socials bàsiques, 
reforçant els equips professionals de serveis socials, atenent les situacions 
urgents o de greu necessitat social, donant suport per a garantir la prestació de 
serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat, desplegant activitats 
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socioeducatives i de lleure infantil, i qualsevol actuació anàloga de l’àmbit de 
serveis socials i d’atenció a les persones. 

 

11. Aquests ajuts, d’acord amb l’establert en l’article 9 del Protocol general del Pla 
“Xarxa Governs Locals 2016-2019”, tenen la consideració de fons de prestació, en 
consistir en transferències dineràries distribuïdes per criteris objectius i unívocs 
relacionats amb l’objecte finançat. Es concedeixen pel procediment de concessió 
directa amb concurrència atès que són beneficiaris tots aquells ens que 
compleixen els requisits de concessió establerts, no requereixen de sol·licitud i es 
consideren sol·licitats amb l’acceptació de la concessió. 

 

12. Són destinataris dels ajuts previstos en el marc del programa els ajuntaments i els 
consells comarcals de la demarcació territorial de Barcelona. No es preveu com a 
destinatària dels ajuts la ciutat de Barcelona, atès el règim especial de caràcter 
convencional i bilateral de què gaudeix en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
locals 2016-2019”. 

 

13. El suport específic als petits municipis es desplega en el marc de la “Línia 
específica de suport al petit municipi”, aprovada per decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona el 26 de juny de 2014. Aquest suport consisteix en 
l’assignació d’un import fix a cada municipi de fins a 1.000 habitants, en el moment 
de calcular la distribució dels ajuts; l’ampliació de les despeses elegibles respecte 
de la resta d’ens; l’articulació de pagaments avançats, amb la finalitat de no 
tensionar les tresoreries d’aquests municipis; així com la possibilitat de sol·licitar 
assistència tècnica i jurídica especialitzada mitjançant qualsevol dels canals de 
contacte disponibles. 

 
14. Amb aquest tractament específic als petits municipis es pretén donar cobertura a 

les diferències territorials, econòmiques i organitzatives existents, i satisfer, de 
forma asimètrica, les necessitats dels municipis de la demarcació, tot ajustant 
l’assistència prestada en funció de les particularitats de cada destinatari.  

 

15. Als consells comarcals, entre d’altres mesures, s’atorga la condició de 
destinataris, en consonància amb els principis d’asimetria i de diferenciació, i amb 
ànim d’afavorir el desplegament de les comeses de caràcter social que els 
correspon. 

 

16. 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 tenen per objecte 
funcions d’assistència i cooperació municipal es regeixen per la seva normativa 
específica i, supletòriament, s’hi apliquen les previsions de la referida llei. Per tant, 
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. 
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Fonaments de dret 
 

Vist 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 la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al 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) correspon a 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovar la creació de programes 
complementaris i el seu règim. 
 

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 per a la garantia del benestar social 
2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que es regeix per les 
bases de la convocatòria, que són el règim que es conté en l’annex 1 que forma part 
del present dictamen i que inclou, entre d’altres extrems, els recursos que es 
convoquen, els seus destinataris i els criteris de concessió. 
 
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts atorgats en el marc del Programa 
complementari per a la garantia del benestar social: 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable 
Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
37.488,40 18/X/251420 1803000972 001 

Ajuntament d'Aguilar de 
Segarra 

P0800200H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.483,37 18/X/251419 1803000972 002 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.350,84 18/X/251407 1803000972 014 

Ajuntament d'Alella P0800300F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
31.937,28 18/X/251418 1803000972 003 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.573,58 18/X/251417 1803000972 004 

Ajuntament d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
46.122,72 18/X/251415 1803000972 006 

Ajuntament d'Arenys de 
Munt 

P0800700G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
39.920,32 18/X/251414 1803000972 007 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.865,93 18/X/251413 1803000972 008 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
40.075,64 18/X/251412 1803000972 009 

Ajuntament d'Artés P0801000A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
36.768,13 18/X/251411 1803000972 010 

Ajuntament d'Avià P0801100I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.807,80 18/X/251410 1803000972 011 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.539,70 18/X/251409 1803000972 012 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable 
Posició 

Ajuntament d'Avinyonet 
del Penedès 

P0801300E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.750,93 18/X/251408 1803000972 013 

Ajuntament de Badalona P0801500J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
406.635,22 18/X/251406 1803000972 015 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
48.236,92 18/X/251112 1803000973 157 

Ajuntament de Bagà P0801600H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.714,38 18/X/251405 1803000972 016 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
16.036,12 18/X/251404 1803000972 017 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.457,40 18/X/251403 1803000972 018 

Ajuntament de Barberà 
del Vallès 

P0825200I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
101.096,16 18/X/251172 1803000973 097 

Ajuntament de Begues P0802000J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
29.668,37 18/X/251402 1803000972 019 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.723,17 18/X/251401 1803000972 020 

Ajuntament de Berga P0802200F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
46.820,49 18/X/251400 1803000972 021 

Ajuntament de Bigues i 
Riells 

P0802300D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
37.786,69 18/X/251399 1803000972 022 

Ajuntament de Borredà P0802400B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.801,87 18/X/251398 1803000972 023 

Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.635,35 18/X/251394 1803000972 027 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable 
Posició 

Ajuntament de Cabrera 
de Mar 

P0802900A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
16.401,70 18/X/251393 1803000972 028 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
27.975,81 18/X/251392 1803000972 029 

Ajuntament de Calaf P0803100G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
16.701,45 18/X/251391 1803000972 030 

Ajuntament de Calders P0803400A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.421,78 18/X/251388 1803000972 033 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

P0803300C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
45.304,36 18/X/251389 1803000972 032 

Ajuntament de Caldes 
d'Estrac 

P0803200E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.805,46 18/X/251390 1803000972 031 

Ajuntament de Calella P0803500H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
53.619,21 18/X/251387 1803000972 034 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.904,12 18/X/251385 1803000972 036 

Ajuntament de Callús P0803700D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.380,93 18/X/251384 1803000972 037 

Ajuntament de Calonge 
de Segarra 

P0803600F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.844,41 18/X/251386 1803000972 035 

Ajuntament de Campins P0803800B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.499,62 18/X/251383 1803000972 038 

Ajuntament de Canet de 
Mar 

P0803900J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
46.298,47 18/X/251382 1803000972 039 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
48.766,71 18/X/251381 1803000972 040 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable 
Posició 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.699,86 18/X/251380 1803000972 041 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
16.216,02 18/X/251379 1803000972 042 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
35.147,64 18/X/251378 1803000972 043 

Ajuntament de Capolat P0804400J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.445,98 18/X/251377 1803000972 044 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
45.924,32 18/X/251376 1803000972 045 

Ajuntament de Cardona P0804600E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
16.822,94 18/X/251375 1803000972 046 

Ajuntament de Carme P0804700C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.424,25 18/X/251374 1803000972 047 

Ajuntament de Casserres P0804800A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.161,40 18/X/251373 1803000972 048 

Ajuntament de Castell de 
l'Areny 

P0805600D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.417,96 18/X/251365 1803000972 056 

Ajuntament de Castellar 
de n'Hug 

P0805100E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.502,03 18/X/251370 1803000972 051 

Ajuntament de Castellar 
del Riu 

P0804900I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.508,56 18/X/251372 1803000972 049 

Ajuntament de Castellar 
del Vallès 

P0805000G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
95.089,02 18/X/251371 1803000972 050 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar 

P0805200C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.804,29 18/X/251369 1803000972 052 
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Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
39.206,07 18/X/251368 1803000972 053 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.193,32 18/X/251367 1803000972 054 

Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
141.128,07 18/X/251366 1803000972 055 

Ajuntament de Castellet i 
la Gornal 

P0805700B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.273,69 18/X/251364 1803000972 057 

Ajuntament de 
Castellfollit de Riubregós 

P0805900H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.807,26 18/X/251362 1803000972 059 

Ajuntament de 
Castellfollit del Boix 

P0805800J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.645,80 18/X/251363 1803000972 058 

Ajuntament de 
Castellgalí 

P0806000F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.335,04 18/X/251361 1803000972 060 

Ajuntament de 
Castellnou de Bages 

P0806100D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.679,81 18/X/251360 1803000972 061 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.236,51 18/X/251359 1803000972 062 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.273,74 18/X/251358 1803000972 063 

Ajuntament de Castellví 
de la Marca 

P0806400H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.661,70 18/X/251357 1803000972 064 

Ajuntament de Castellví 
de Rosanes 

P0806500E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
12.810,92 18/X/251356 1803000972 065 

Ajuntament de Centelles P0806600C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
37.564,02 18/X/251355 1803000972 066 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

47 
 

Ens destinatari NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable 
Posició 

Ajuntament de Cercs P0826800E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.796,17 18/X/251156 1803000973 113 

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 

P0826600I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
138.323,10 18/X/251158 1803000973 111 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
35.399,56 18/X/251354 1803000972 067 

Ajuntament de Collbató P0806800I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.943,09 18/X/251353 1803000972 068 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.825,27 18/X/251352 1803000972 069 

Ajuntament de Copons P0807000E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.959,80 18/X/251351 1803000972 070 

Ajuntament de Corbera 
de Llobregat 

P0807100C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
41.813,77 18/X/251350 1803000972 071 

Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 

P0807200A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
285.535,59 18/X/251349 1803000972 072 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
43.116,83 18/X/251348 1803000972 073 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
34.052,38 18/X/251347 1803000972 074 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.071,35 18/X/251288 1803000972 133 

Ajuntament de Fígols P0807900F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.392,74 18/X/251342 1803000972 079 

Ajuntament de Fogars de 
la Selva 

P0808100B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.977,34 18/X/251340 1803000972 081 
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Ajuntament de Fogars de 
Montclús 

P0808000D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.464,00 18/X/251341 1803000972 080 

Ajuntament de 
Folgueroles 

P0808200J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.766,68 18/X/251339 1803000972 082 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.779,83 18/X/251338 1803000972 083 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.485,04 18/X/251337 1803000972 084 

Ajuntament de Gaià P0808900E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.390,68 18/X/251332 1803000972 089 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
5.987,59 18/X/251335 1803000972 086 

Ajuntament de Gavà P0808800G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
107.076,00 18/X/251333 1803000972 088 

Ajuntament de Gelida P0809000C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
35.877,16 18/X/251331 1803000972 090 

Ajuntament de Gironella P0809100A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
17.198,15 18/X/251330 1803000972 091 

Ajuntament de 
Gisclareny 

P0809200I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.378,73 18/X/251329 1803000972 092 

Ajuntament de Granera P0809400E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.576,73 18/X/251327 1803000972 094 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
152.079,70 18/X/251326 1803000972 095 

Ajuntament de Gualba P0809600J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.379,42 18/X/251325 1803000972 096 
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Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà 

P0809800F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.197,93 18/X/251323 1803000972 098 

Ajuntament de Gurb P0809900D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.061,99 18/X/251322 1803000972 099 

Ajuntament de Jorba P0810200F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.455,55 18/X/251319 1803000972 102 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
43.420,35 18/X/251334 1803000972 087 

Ajuntament de la 
Granada 

P0809300G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.164,64 18/X/251328 1803000972 093 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.494,65 18/X/251318 1803000972 103 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
43.455,03 18/X/251317 1803000972 104 

Ajuntament de la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.500,16 18/X/251280 1803000972 141 

Ajuntament de la Palma 
de Cervelló 

P5831301F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.784,02 18/X/251111 1803000973 158 

Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt 

P0816400F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.443,01 18/X/251257 1803000973 012 

Ajuntament de la Pobla 
de Lillet 

P0816500C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.731,72 18/X/251256 1803000973 013 

Ajuntament de la Quar P0817600J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.406,75 18/X/251246 1803000973 023 

Ajuntament de la Roca 
del Vallès 

P0818000B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
36.984,93 18/X/251242 1803000973 027 
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Ajuntament de la Torre 
de Claramunt 

P0828600G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
16.926,34 18/X/251138 1803000973 131 

Ajuntament de l'Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
33.332,59 18/X/251416 1803000972 005 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

P0802700E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.984,07 18/X/251395 1803000972 026 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
48.303,97 18/X/251336 1803000972 085 

Ajuntament de les 
Masies de Roda 

P0811500H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.979,39 18/X/251306 1803000972 115 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà 

P0811600F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.548,59 18/X/251305 1803000972 116 

Ajuntament de 
l'Espunyola 

P0807700J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.577,69 18/X/251344 1803000972 077 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.639,46 18/X/251170 1803000973 099 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.889,32 18/X/251343 1803000972 078 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de Llobregat 

P0810000J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
432.986,74 18/X/251321 1803000972 100 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
43.309,74 18/X/251315 1803000972 106 

Ajuntament de Lliçà de 
Vall 

P0810700E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
33.759,95 18/X/251314 1803000972 107 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

P0810500I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
40.156,79 18/X/251316 1803000972 105 
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Ajuntament de Lluçà P0810800C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.575,43 18/X/251313 1803000972 108 

Ajuntament de Malgrat 
de Mar 

P0810900A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
52.622,14 18/X/251312 1803000972 109 

Ajuntament de Malla P0811000I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.561,50 18/X/251311 1803000972 110 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
107.288,89 18/X/251310 1803000972 111 

Ajuntament de Manresa P0811200E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
292.571,89 18/X/251309 1803000972 112 

Ajuntament de Marganell P0824200J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.475,11 18/X/251182 1803000973 087 

Ajuntament de Martorell P0811300C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
104.043,98 18/X/251308 1803000972 113 

Ajuntament de 
Martorelles 

P0811400A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
16.334,62 18/X/251307 1803000972 114 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
39.720,42 18/X/251303 1803000972 118 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
29.727,92 18/X/251302 1803000972 119 

Ajuntament de Mataró P0812000H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
358.095,91 18/X/251301 1803000972 120 

Ajuntament de Mediona P0812100F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.289,91 18/X/251300 1803000972 121 

Ajuntament de Moià P0813700B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
39.622,35 18/X/251284 1803000972 137 
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Ajuntament de Molins de 
Rei 

P0812200D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
83.304,78 18/X/251299 1803000972 122 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
145.451,01 18/X/251298 1803000972 123 

Ajuntament de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.149,34 18/X/251294 1803000972 127 

Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat 

P0812600E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.177,49 18/X/251295 1803000972 126 

Ajuntament de Montcada 
i Reixac 

P0812400J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
106.266,03 18/X/251297 1803000972 124 

Ajuntament de Montclar P0812900I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.466,53 18/X/251292 1803000972 129 

Ajuntament de 
Montesquiu 

P0813000G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.207,83 18/X/251291 1803000972 130 

Ajuntament de Montgat P0812500G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
34.741,20 18/X/251296 1803000972 125 

Ajuntament de 
Montmajor 

P0813100E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.782,25 18/X/251290 1803000972 131 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.800,41 18/X/251289 1803000972 132 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
37.602,89 18/X/251287 1803000972 134 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès 

P0813500F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
46.662,71 18/X/251286 1803000972 135 

Ajuntament de Montseny P0813600D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.361,61 18/X/251285 1803000972 136 
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Ajuntament de 
Muntanyola 

P0812800A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.885,59 18/X/251293 1803000972 128 

Ajuntament de Mura P0813800J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.450,33 18/X/251283 1803000972 138 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
36.452,11 18/X/251282 1803000972 139 

Ajuntament de Navàs P0814000F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
38.921,73 18/X/251281 1803000972 140 

Ajuntament de Pacs del 
Penedès 

P0815300I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.943,52 18/X/251268 1803000973 001 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
42.457,44 18/X/251267 1803000973 002 

Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

P0815500D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
42.772,34 18/X/251266 1803000973 003 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
36.474,63 18/X/251265 1803000973 004 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

P0815800H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
44.277,01 18/X/251263 1803000973 006 

Ajuntament de Perafita P0815900F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.698,01 18/X/251262 1803000973 007 

Ajuntament de Piera P0816000D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
48.379,67 18/X/251261 1803000973 008 

Ajuntament de Pineda de 
Mar 

P0816200J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
116.809,85 18/X/251259 1803000973 010 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
37.050,26 18/X/251255 1803000973 014 
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Ajuntament de Pontons P0816700I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.541,53 18/X/251254 1803000973 015 

Ajuntament de Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.984,91 18/X/251251 1803000973 018 

Ajuntament de Premià de 
Dalt 

P0823000E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
33.433,62 18/X/251194 1803000973 075 

Ajuntament de Premià de 
Mar 

P0817100A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
95.734,65 18/X/251250 1803000973 019 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

P0817300G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.586,59 18/X/251249 1803000973 020 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
16.523,73 18/X/251248 1803000973 021 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.849,30 18/X/251247 1803000973 022 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.733,91 18/X/251245 1803000973 024 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.463,56 18/X/251244 1803000973 025 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
110.790,49 18/X/251243 1803000973 026 

Ajuntament de Roda de 
Ter 

P0818200H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
38.585,27 18/X/251240 1803000973 029 

Ajuntament de Rubí P0818300F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
279.251,78 18/X/251239 1803000973 030 

Ajuntament de Rubió P0818400D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.875,71 18/X/251238 1803000973 031 
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Ajuntament de Rupit i 
Pruit 

P0818500A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.577,29 18/X/251115 1803000973 154 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
391.543,63 18/X/251237 1803000973 032 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.498,29 18/X/251236 1803000973 033 

Ajuntament de Saldes P0818900C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.610,38 18/X/251234 1803000973 035 

Ajuntament de Sallent P0819000A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
35.043,00 18/X/251233 1803000973 036 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs 

P0819300E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
112.299,88 18/X/251230 1803000973 039 

Ajuntament de Sant 
Agustí de Lluçanès 

P0819400C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.396,20 18/X/251229 1803000973 040 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
98.171,60 18/X/251228 1803000973 041 

Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres 

P0819600H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
35.946,29 18/X/251227 1803000973 042 

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

P0819700F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
35.846,40 18/X/251226 1803000973 043 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau 

P0819800D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.113,11 18/X/251225 1803000973 044 

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat 

P0819900B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
283.355,67 18/X/251224 1803000973 045 

Ajuntament de Sant Boi 
de Lluçanès 

P0820000H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.794,58 18/X/251223 1803000973 046 
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Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.244,40 18/X/251221 1803000973 048 

Ajuntament de Sant 
Celoni 

P0820100F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
48.196,41 18/X/251222 1803000973 047 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.647,51 18/X/251220 1803000973 049 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

P0820400J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
200.391,27 18/X/251219 1803000973 050 

Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues 

P0820500G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.013,74 18/X/251218 1803000973 051 

Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera 

P0820600E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.470,14 18/X/251217 1803000973 052 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires 

P0820700C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
32.328,11 18/X/251216 1803000973 053 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines 

P0820900I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
37.414,14 18/X/251214 1803000973 055 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
104.465,47 18/X/251213 1803000973 056 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.798,15 18/X/251212 1803000973 057 

Ajuntament de Sant Fost 
de Campsentelles 

P0820800A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
36.363,25 18/X/251215 1803000973 054 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

P0821200C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
33.910,50 18/X/251211 1803000973 058 

Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà 

P0821400I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.839,25 18/X/251209 1803000973 060 
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Ajuntament de Sant Iscle 
de Vallalta 

P0819200G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.428,26 18/X/251231 1803000973 038 

Ajuntament de Sant 
Jaume de Frontanyà 

P0821500F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.381,52 18/X/251208 1803000973 061 

Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada 

P0822500E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
40.388,63 18/X/251206 1803000973 063 

Ajuntament de Sant Joan 
Despí 

P0821600D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
86.374,26 18/X/251207 1803000973 062 

Ajuntament de Sant Julià 
de Cerdanyola 

P0831100C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.579,55 18/X/251113 1803000973 156 

Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta 

P0821800J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.512,38 18/X/251204 1803000973 065 

Ajuntament de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
31.606,71 18/X/251203 1803000973 066 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

P0822000F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.556,70 18/X/251202 1803000973 067 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.691,25 18/X/251201 1803000973 068 

Ajuntament de Sant 
Martí d'Albars 

P0822300J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.418,49 18/X/251199 1803000973 070 

Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles 

P0822200B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.677,40 18/X/251200 1803000973 069 

Ajuntament de Sant 
Martí de Tous 

P0822600C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.471,08 18/X/251198 1803000973 071 

Ajuntament de Sant 
Martí Sarroca 

P0822700A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.142,56 18/X/251197 1803000973 072 
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Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles 

P0822800I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.996,95 18/X/251196 1803000973 073 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages 

P0822900G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.802,74 18/X/251195 1803000973 074 

Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

P0823100C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
106.945,12 18/X/251193 1803000973 076 

Ajuntament de Sant Pere 
de Riudebitlles 

P0823200A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.372,84 18/X/251192 1803000973 077 

Ajuntament de Sant Pere 
de Torelló 

P0823300I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.895,77 18/X/251191 1803000973 078 

Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor 

P0823400G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.952,64 18/X/251190 1803000973 079 

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.803,35 18/X/251235 1803000973 034 

Ajuntament de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
33.934,25 18/X/251189 1803000973 080 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

P0823600B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.216,91 18/X/251188 1803000973 081 

Ajuntament de Sant 
Quirze de Besora 

P0823700J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.575,38 18/X/251187 1803000973 082 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
36.195,80 18/X/251186 1803000973 083 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja 

P0823900F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.101,54 18/X/251185 1803000973 084 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia 

P0824000D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
38.822,35 18/X/251184 1803000973 085 
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Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Osormort 

P0824100B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.389,71 18/X/251183 1803000973 086 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola 

P0809700H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.353,70 18/X/251324 1803000972 097 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

P0826200H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
43.057,53 18/X/251162 1803000973 107 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

P0826400D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
30.803,59 18/X/251160 1803000973 109 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló 

P0826500A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.488,09 18/X/251159 1803000973 110 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

P0826300F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
104.939,27 18/X/251161 1803000973 108 

Ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà 

P0824300H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.491,85 18/X/251181 1803000973 088 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
33.797,54 18/X/251180 1803000973 089 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

P0824500C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
345.822,18 18/X/251179 1803000973 090 

Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga 

P0824600A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.730,47 18/X/251178 1803000973 091 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Riuprimer 

P0824700I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.829,70 18/X/251177 1803000973 092 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

P0824800G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
37.073,60 18/X/251176 1803000973 093 

Ajuntament de Santa Fe 
del Penedès 

P0824900E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.473,03 18/X/251175 1803000973 094 
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Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
49.240,74 18/X/251174 1803000973 095 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
35.354,31 18/X/251173 1803000973 096 

Ajuntament de Santa 
Maria de Besora 

P0825300G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.452,85 18/X/251171 1803000973 098 

Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles 

P0825600J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.820,15 18/X/251168 1803000973 101 

Ajuntament de Santa 
Maria de Merlès 

P0825500B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.530,98 18/X/251169 1803000973 100 

Ajuntament de Santa 
Maria de Miralles 

P0825700H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.771,08 18/X/251167 1803000973 102 

Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera 

P0825900D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
40.914,65 18/X/251165 1803000973 104 

Ajuntament de Santa 
Maria d'Oló 

P0825800F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.988,95 18/X/251166 1803000973 103 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
99.681,80 18/X/251164 1803000973 105 

Ajuntament de Santa 
Susanna 

P0826100J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.282,26 18/X/251163 1803000973 106 

Ajuntament de 
Santpedor 

P0819100I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
35.594,72 18/X/251232 1803000973 037 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
38.366,43 18/X/251157 1803000973 112 

Ajuntament de Seva P0826900C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.837,40 18/X/251155 1803000973 114 
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Ajuntament de Sitges P0827000A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
93.657,76 18/X/251154 1803000973 115 

Ajuntament de 
Sobremunt 

P0827100I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.394,35 18/X/251153 1803000973 116 

Ajuntament de Sora P0827200G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.495,57 18/X/251152 1803000973 117 

Ajuntament de Subirats P0827300E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.976,72 18/X/251151 1803000973 118 

Ajuntament de Súria P0827400C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
34.235,41 18/X/251150 1803000973 119 

Ajuntament de 
Tagamanent 

P0827600H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.346,47 18/X/251148 1803000973 121 

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.419,13 18/X/251147 1803000973 122 

Ajuntament de Taradell P0827800D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
37.032,00 18/X/251146 1803000973 123 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.610,72 18/X/251149 1803000973 120 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.424,07 18/X/251144 1803000973 125 

Ajuntament de Teià P0828100H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
29.086,90 18/X/251143 1803000973 126 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
422.054,07 18/X/251145 1803000973 124 

Ajuntament de Tiana P0828200F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
28.656,44 18/X/251142 1803000973 127 
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Ajuntament de Tona P0828300D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
37.045,31 18/X/251141 1803000973 128 

Ajuntament de Tordera P0828400B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
52.012,24 18/X/251140 1803000973 129 

Ajuntament de Torelló P0828500I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
43.791,09 18/X/251139 1803000973 130 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.522,89 18/X/251137 1803000973 132 

Ajuntament de Torrelles 
de Foix 

P0828800C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.282,70 18/X/251136 1803000973 133 

Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
32.958,92 18/X/251135 1803000973 134 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
35.915,37 18/X/251133 1803000973 136 

Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.682,28 18/X/251132 1803000973 137 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.587,96 18/X/251131 1803000973 138 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.595,69 18/X/251130 1803000973 139 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
42.911,30 18/X/251129 1803000973 140 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.350,84 18/X/251128 1803000973 141 

Ajuntament de Veciana P0829800B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.814,10 18/X/251127 1803000973 142 
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Ajuntament de Vic P0829900J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
122.599,66 18/X/251126 1803000973 143 

Ajuntament de Vilada P0830000F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.749,56 18/X/251125 1803000973 144 

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
153.817,81 18/X/251123 1803000973 146 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
34.374,51 18/X/251124 1803000973 145 

Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès 

P0830600C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
113.623,39 18/X/251119 1803000973 150 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.670,57 18/X/251118 1803000973 151 

Ajuntament de Vilanova 
de Sau 

P0830400H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.607,00 18/X/251121 1803000973 148 

Ajuntament de Vilanova 
del Camí 

P0830300J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
48.097,49 18/X/251122 1803000973 147 

Ajuntament de Vilanova 
del Vallès 

P0831000E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
31.551,64 18/X/251114 1803000973 155 

Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú 

P0830800I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
163.632,47 18/X/251117 1803000973 152 

Ajuntament de Vilassar 
de Dalt 

P0821300A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
33.564,25 18/X/251210 1803000973 059 

Ajuntament de Vilassar 
de Mar 

P0821700B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
80.221,64 18/X/251205 1803000973 064 

Ajuntament de Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.247,09 18/X/251120 1803000973 149 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable 
Posició 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.515,11 18/X/251116 1803000973 153 

Ajuntament del Bruc P0802500I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.245,50 18/X/251397 1803000972 024 

Ajuntament del Brull P0802600G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.555,93 18/X/251396 1803000972 025 

Ajuntament del Masnou P0811700D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
81.051,63 18/X/251304 1803000972 117 

Ajuntament del Papiol P0815700J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
14.700,65 18/X/251264 1803000973 005 

Ajuntament del Pla del 
Penedès 

P0816300H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.371,48 18/X/251258 1803000973 011 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.965,81 18/X/251241 1803000973 028 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
144.310,37 18/X/251253 1803000973 016 

Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola 

P0816100B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
16.138,23 18/X/251260 1803000973 009 

Ajuntament dels Prats de 
Rei 

P0816900E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.173,94 18/X/251252 1803000973 017 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
94.023,92 18/X/251346 1803000972 075 

Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
97.250,11 18/X/251345 1803000972 076 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
118.861,14 18/X/251320 1803000972 101 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable 
Posició 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
16.835,41 18/X/251279 1803000972 142 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.474,24 18/X/251277 1803000972 144 

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.823,93 18/X/251276 1803000972 145 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
97.859,34 18/X/251275 1803000972 146 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
15.555,36 18/X/251274 1803000972 147 

Ajuntament d'Olost P0814800I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.744,26 18/X/251273 1803000972 148 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
7.141,88 18/X/251278 1803000972 143 

Ajuntament d'Orís P0814900G 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.609,79 18/X/251272 1803000972 149 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.824,30 18/X/251271 1803000972 150 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.781,83 18/X/251270 1803000972 151 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. Petits municipis. 
6.756,04 18/X/251269 1803000972 152 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
13.427,96 18/X/251134 1803000973 135 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

P5800013D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
168.407,45 18/X/251110 1803000971 001 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Operació 

comptable 
Posició 

Consell Comarcal de 
l'Anoia 

P5800006H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
197.250,87 18/X/251109 1803000971 002 

Consell Comarcal del 
Bages 

P5800009B 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
187.923,73 18/X/251108 1803000971 003 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 

P5800011H 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
259.100,24 18/X/251107 1803000971 004 

Consell Comarcal del 
Barcelonès 

P5800012F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
206.333,94 18/X/251106 1803000971 005 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
169.885,39 18/X/251105 1803000971 006 

Consell Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
133.838,65 18/X/251104 1803000971 007 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
225.307,87 18/X/251103 1803000971 008 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
128.636,37 18/X/251099 1803000971 012 

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental 

P5800007F 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
268.596,62 18/X/251101 1803000971 010 

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

P5800010J 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
233.697,18 18/X/251100 1803000971 011 

Consell Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 
Línia de suport per a la garantia del 

benestar social 2018. 
221.021,69 18/X/251102 1803000971 009 
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Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de quinze milions d’euros 
(15.000.000,00 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, 
corresponents al pressupost de despeses de la gerència de Serveis de Benestar 
Social, adscrita a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, per al 
2018: 
 

- 12.600.000,00 euros, destinats als ajuntaments de la demarcació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46263. 

- 2.400.000,00 euros, destinats als consells comarcals de la demarcació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46563. 

 
Quart. APROVAR els formularis normalitzats d’acceptació i de justificació de despeses 
dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a la garantia del 
benestar social 2018, que es contenen en l’annex 2 que forma part del present 
dictamen. 
 
Cinquè. APROVAR la incorporació dels tràmits d’acceptació i de justificació de 
despeses del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018 a la 
Seu Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”, i 
aprovar les fitxes dels esmentats tràmits, que es contenen en l’annex 3 que forma part 
del present dictamen. 
 
Sisè. ESTABLIR 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 Corporativa. 
 
Setè. NOTIFICAR aquest dictamen als ens afectats. 
 
Vuitè. PUBLICAR aquest dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora Presidenta i bon dia a tothom. Fa quinze dies, 
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s’aprovava el Fons de prestació de finançament de l’àmbit de benestar social i avui 
assistim a l’aprovació del Programa complementari per a la garantia del benestar 
social 2018. A nosaltres, ens agradaria, una miqueta, la valoració, imaginem que 
positiva, del Govern però, sobretot, l’evolució d’aquests programes.  
 
Intervé, a continuació, el diputat senyor Funes (Entesa), qui diu: Nosaltres, valorar-
ho positivament. De fet, no és el primer ni el segon. Crec que, el mandat passat, també 
vam comentar aquest mateix pla o un pla similar. En tot cas, el que fem amb aquest 
pla, també, és complementar els serveis socials municipals i, també, en funció de com 
complementem, ens donarà una foto de com estan els nostres serveis socials de la 
demarcació. Per tant, agrairíem que, conforme vagin concretant-se les sol·licituds i les 
propostes, tenir un retorn per veure, també, aquells serveis dels municipis que el que 
fan és demanar més recursos per pagar ajudes socials o aquells que el que fan és 
demanar més recursos per tenir més equips professionals i, segurament, seran les 
dues derivades que aniran combinades, però em sembla que és important perquè això 
lliga amb el que hem anat demanant en algun moment: que els equips professionals 
dels serveis socials municipals estan tensionats, deixem-ho almenys en això, i, per 
tant, que, segurament, aquests recursos seran benvinguts per ajudar a què funcionin 
millor. 
 
Pren la paraula la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció 
a les persones, senyora Budó (CiU), qui diu: Moltes gràcies, presidenta. Certament, 
senyor Funes, l’escenari probablement serà aquest. No obstant, tenim les dades dels 
exercicis anteriors i podem fer aquesta radiografia, perquè realment és obvi que es 
dibuixarà aquesta tensió i, per tant, aquest suport en recursos humans als serveis 
socials, que cada vegada està més demandat dins d’aquest ajut. Però bé, en tot cas, si 
li sembla, des de l’Àrea treballarem tota aquesta documentació i els farem arribar la 
radiografia de la realitat i què està passant amb aquests ajuts, amb aquests quinze 
milions. 
 
Servei de Contractació 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Ple, penalitzar l’empresa 
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, per incompliments detectats 
durant el mes d’agost de 2017, en el contracte del lot 10 (Vigilància, protecció i 
control d’accés de la Plataforma de Distribució Logística) 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 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 
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Barcelona, dividit en 10 lots (Exp. núm. 2015/0001599), a favor de l’empresa 
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA (NIF A-04038014) pel que fa 
al lot 10:  
 
 Lot 10, Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució 

Logística: Per un import de:  
 

- Vigilàncies periòdiques: 371.450,00 €, IVA exclòs, més 78.004,50 € en 
concepte de 21% d’IVA, que fa un total de 449.454,50 €, IVA inclòs.  

 
2. El contracte es va formalitzar en data 26 d’octubre de 2015, amb efectes d’1 de 

novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017. Per acord de la Junta de Govern de 26 
d’octubre de 2017 es va prorrogar aquesta contractació fins el 31 de març de 2018. 
  

3. Durant el mes d’agost de 2017 es van detectar determinats incompliments de 
l’empresa en la prestació del servei, relacionats amb els torns de treball dels 
treballadors i amb l’obligació de mantenir la cobertura del servei. Aquests 
incompliments han estat objecte d’un informe emès pel cap del Gabinet de 
Prevenció i Seguretat, com a responsable del contracte, en data 4 de desembre de 
2017, que en la part que interessa es reprodueix a continuació, en el qual 
sol·licitava la incoació d’un expedient de penalització pels incompliments esmentats, 
proposant una penalitat per import de 3.410,00 €: 

 
“INFORME 

 
Relatiu a la incoació de l’expedient de penalització per la incidència produïda el mes d’agost 
de 2017 en l’execució del 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 (Lot 10) 

 
Expdt: 2015/1599 
 
.../... 

 
En data 28 d’octubre de 2015, es va realitzar una reunió de coordinació prèvia a l’inici del 
contracte, on el Gabinet de Prevenció i Seguretat (en endavant, GPS) va explicar 
detalladament, entre d’altres qüestions, el sistema de seguiment del contracte i els 
compliments contractuals obligatoris a tots els representants de les empreses contractistes 
de l’expedient 2015/1599. L’acta d’aquesta reunió consta a l’expedient citat. 

 
La Junta de Govern de Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 22 de desembre de 
2016 l’acord per modificar aquest contracte en el sentit d’ampliar l’horari del servei de 
vigilància destinat a rondes els dies festius intersetmanals que passa de 8h/dia a 24h/dia. El 
corresponent contracte es va signar entre ambdues parts en data 17 de març de 2017. 

 
II INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS 

 
Vist l’informe del cap de la Unitat d’Operatives de Seguretat, que s’acompanya, de data 27 
de setembre de 2017 es desprenen els incompliments següents:  

 
a) Torns superiors a 8 hores de treball continuat .  
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La clàusula 14 del plec de prescripcions tècniques regula l’organització dels torns de treball 
en diversos edificis establint torns de treball que no excedeixin de 8 hores de treball 
continuat.  
 
En aquest mateix sentit, la clàusula 1.34 del Plec de clàusules administratives particulars 
regula les obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i 
mediambientals del contractista. En concret diu “El contractista restarà obligat al compliment 
de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el 
treball, d’igualtat efectiva entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals i, en 
matèria mediambiental.” 
 
Es fa constar que el 3 d’agost de 2017, 2 vigilants van allargar l’horari dels seus torns 
excedint de les 8 hores màximes de serveis. 
 
A més a l’acta de la reunió de data 15 de novembre de 2017 es recull la comunicació dels 
incompliments produïts en l’execució del contracte en els darrers dos trimestres, entre ells 
els torns superiors a 8 hores que van fer en el mes d’agost de 2017. 
 
b) No garantir que davant les baixes, vacances, vagues o qualsevol altra incidència de 

personal, el servei estigui atès amb tota la dotació de vigilància per torn necessària, en 
una falta de cobertura de serveis que superi el 20% el volum d’hores diàries 
contractades.  

 
La clàusula segona.1 del PPT regula les condicions d’execució, en concret, en el cas de la 
PDL descriu, entre altres, on està situada i quin servei i horari s’haurà de fer. L’empresa 
contractista té coneixement del servei que s’ha de prestar. 

 
En concret, el total d’hores al dia que els vigilants han de fer de dilluns a divendres no 
festius és de 32 hores i els caps de setmana i festius de 48 hores. 
Per tant l’empresa ha de garantir el compliment d’aquest servei i evitar qualsevol descobert 
que es pugui produir.  
 
Durant el mes d’agost de 2017 haurien d’haver fet un total de 1.136 hores (22 dies 
laborables per 32 hores al dia i 9 dies festius intersetmanals i caps de setmana a 48 hores 
dia), però han fet un total de 960 hores el que vol dir que s’han produït 17 dies de 
descoberts que han suposat un total de 176 hores menys de servei. 
 
Aquests dies han coincidit amb vacances dels vigilants i l’empresa no ha garantit la 
cobertura del servei superant amb escreix el 20% del volum d’hores diàries contractades. 
 
Un cop detectats aquests descoberts, el GPS va enviar un correu electrònic en data 21 de 
setembre de 2017 a l’empresa contractista sol·licitant el quadrant del servei corresponent al 
mes d’agost. L’empresa contractista envia el quadrant el mateix dia. La finalitat és de 
comprovar si realment s’han realitzat aquests descoberts. 
 
Comprovat el quadrant de l’empresa  i el de la Diputació de Barcelona corresponent al mes 
d’agost de 2017 queda constatat que s’han produït descoberts de 8, 12 i 24 hores. Els dies 
que s’ha produït aquests descoberts han estat els següents:  
 
Els descoberts de 8 hores han estat 10 dies que són el 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 i 18 
d’agost.  
 
Els descoberts de 12 hores han estat 6 dies que són el 12, 13, 19, 20, 26 i 27 d’agost.  
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El descobert de 24 hores que ha estat el 15 d’agost.  
 
A més en reunió del 15 de novembre de 2017 el responsable de l’empresa reconeix aquest 
fets. 
 
c) No comunicar les novetats urgents en els serveis al Gabinet de Prevenció i Seguretat o 

al responsable de seguiment del contracte destinat per aquests. 
 

La clàusula segona.5 del ppt regula els compromisos del Gabinet en concret, en el punt g) 
estableix el compromís de “Comprovar el desenvolupament dels serveis de vigilància 
privada contractats a través de les verificacions del servei i avaluacions de qualitat, per tal 
de prevenir les possibles deficiències, segons criteris establerts en el punt 4.d” 
 
El punt 4.d de la clàusula segona regula el sistema d’avaluació del servei i del contractista i 
diu que el Gabinet de Prevenció i Seguretat “té establert un sistema d’avaluació del personal 
designat per al servei, amb els criteris següents: - Gestionar incidències en general del 
servei de seguretat, temps de resposta, tractament i resolució de les mateixes”.  
 
El GPS va comprovar el CORTO (programa on els vigilants registren les entrades i sortides 
del servei) i va detectar que hi havia uns descoberts en el servei durant el mes d’agost. 
 
Es va demanar a l’empresa que aportés el quadrant per tal de verificar aquests descoberts.  
 
El problema és que en cap moment l’empresa va comunicar al Gabinet de Prevenció i 
Seguretat que s’estaven produint descoberts en el servei, a més van presentar la factura del 
mes d’agost com si s’hagués fet el servei sense cap incidència i aquesta factura es va pagar 
per part del Gabinet de Prevenció i Seguretat, al no tenir coneixement del fet.   
 
Posteriorment per correu del GPS de data 17 d’octubre de 2017 es va comunicar a 
l’empresa que es rebutjava la factura del mes de setembre de 2017 ja que s’havia de 
regularitzar tenint en compte els descoberts que es van produir el mes d’agost i que han 
estat reconeguts per l’empresa.  
 
El fet que no hi vagi un vigilant a fer el servei és un fet prou important i urgent per tal que 
l’empresa ho comuniqui el més aviat possible al Gabinet de Prevenció i Seguretat. 
 
III PENALITATS: 
 
La clàusula 1.24 del Plec de clàusules administratives particulars regula les penalitats i 
estableix que pel compliment defectuós de la prestació s’imposarà una penalitat de fins al 
10% sobre el pressupost del contracte (part fixa), IVA exclòs, que haurà de ser proporcional 
al grau d’incompliment. Els incompliments es graduen en tres nivells: lleus, greus i molt 
greus.  
 
Per l’incompliment molt greu s’estableix una penalitat gradual que va des de 1.501,00 € fins 
a 4.500,00 €.  
 
Per l’incompliment greu s’estableix una penalitat gradual que va des de 501,00 € fins a 
1.500,00 €.  
 
Tenint en compte el que disposa la clàusula 1.24 del PCAP, hi ha hagut un incompliment 
molt greu i dos incompliments greus.  
 
1.- L’ incompliment molt greu ha estat el següent:  
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- Clàusula 1.24.2.c) No garantir que davant baixes, vacances, vagues o qualsevol altra 

incidència de personal, el servei estigui atès amb tota la dotació de vigilància per torn 
necessària, en una falta de cobertura de serveis que superi el 20% el volum d’hores 
diàries contractades. Aquest incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II b) 
d’aquest informe. 

 
Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat del l’incompliment i que 
aquest s’ha produït reiteradament en el mes d’agost, el cap de Gabinet de Prevenció i 
Seguretat proposa la penalitat de 2.000,00 €.  
 
2.- Els incompliments greus han estat els següents:  

 
- Clàusula 1.24.2.c) No comunicar les novetats urgents en el servei al Gabinet de 

Prevenció i Seguretat o el responsable de seguiment del contracte designat per aquest. 
Aquest incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II c) d’aquest informe. 

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

el cas dels lots següents: (...) Lot 10 (...) (en horari feiner de 6 a 22h) Aquest 
incompliment es correspon amb el detallat en l’apartat II a) d’aquest informe. 

 
Com a conseqüència de l’anterior i tenint en compte la gravetat dels incompliments, el cap 
de Gabinet de Prevenció i Seguretat proposa:  
 
a) En relació a l’incompliment regulat a la clàusula 1.24.2.c una penalització per import de 
900,00 € doncs és un incompliment important i reiterat en el temps.  
 
b) En relació a l’incompliment regulat a la clàusula 1.24.2.o una penalització per import de 
510,00 € al no reiterar-se en el temps.   
 
Per tant la penalitat total que es proposa és de 3.410,00 €.  
 
És per tot això que el cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat, responsable del contracte, 
informa per tal que des del Servei de Contractació s’iniciï el corresponent expedient de 
penalització i proposa una penalització global de 3.410,00 €.” 

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

l’informe esmentat. 
 
5. S’ha donat compliment al tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, 

mitjançant escrit de data 24 de gener de 2018, rebut per l’empresa GRUPO 
CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA en data 31 de gener de 2018, sense 
que aquesta empresa hagi presentat dins del termini fixat cap al·legació contra l’inici 
de l’expedient de penalització. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La clàusula 1.24.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) determina 

entre els incompliments molt greus, en la seva lletra c), “no garantir que davant de 
baixes, vacances, vagues o qualsevol altra incidència de personal, el servei estigui 
atès amb tota la dotació de vigilància per torn necessària, en una falta de cobertura 
de serveis que superi el 20% el volum d’hores diàries contractades” i estableix per 
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aquests supòsits la imposició d’una penalitat valorada en una quantitat que va des 
de 1.501 € fins a 4.500 €. 

 
2. La clàusula 1.24.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) determina 

entre els incompliments greus, en la seva lletra c), “no comunicar les novetats urgents 
en el serveis al Gabinet de Seguretat Corporativa o al responsable de seguiment 
del contracte designat per aquest” i estableix per aquests supòsits la imposició 
d’una penalitat valorada en una quantitat que va des de 501 € fins a 1.500 €. 

 
3. La clàusula 1.24.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) determina 

entre els incompliments greus, en la seva lletra o), “No establir torns efectius de treball 
que no excedeixin les 8 hores en el cas dels lots següents: (...) Lot 10 (...) (en horari 
feiner de 6 a 22h)” i estableix per aquests supòsits la imposició d’una penalitat 
valorada en una quantitat que va des de 501 € fins a 1.500 €. 

 
4. D’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació 
amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques es va donar compliment al tràmit d’audiència 
per un termini de 10 dies hàbils.      

 
5. D’acord amb la normativa vigent, les penalitats previstes en el PCAP s’imposaran per 

l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes previstos a l’article 
212.8 del TRLCSP, és a dir, a proposta del responsable del contracte i concretant la 
seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament 
total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia constituïda quan no 
puguin deduir-se dels pagaments. 

 

6. 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 l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 

Primer. PENALITZAR a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, 
SA (CIF A-04038014), adjudicatària del lot 10 (Vigilància, protecció i control d’accés de 
la Plataforma de Distribució Logística), del contracte relatiu al servei de vigilància, 
protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis 
corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, formalitzat en data 26 
d’octubre de 2015, per determinats incompliments en el mes d’agost de 2017, amb la 
quantitat de 3.410,00 €, d’acord amb l’informe emès pel cap del Gabinet de Prevenció i 
Seguretat, com a responsable del contracte, de data 4 de desembre de 2017. 
 

Segon. DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà de la primera 
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.  
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Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb domicili a Almeria, 
al carrer Soldado Español, 12 (04004), per al seu coneixement i efectes.” 
 

13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prendre coneixement 
del canvi de denominació social de l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 
2, SL que va passar a denominar-se IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL, denegar 
l’increment de preus sol·licitat per l’empresa PROTECCION DE PATRIMONIOS, 
SA i prorrogar, en uns casos de mutu acord amb els contractistes, i en altres de 
conformitat amb la clàusula 1.18 del PCAP, amb efectes 1 d’abril a 31 de juliol 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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

383.685,75 € 80.574,01 € 464.259,76 

 

Vigilància 
puntual 

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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

109.917,50 € 23.082,67 € 133.000,17 € 

 

Vigilància 
puntual 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 

13,00 € 2,73 € 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. A-
81262404. 
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Vigilàncies 
periòdiques 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

93.240,00 € 19.580,40 € 112.820,40 € 

 

Vigilància 
puntual 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 

13,32 € 2,80 € 16,12 € 

 
- Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i 

Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-
59919480. 

 

Vigilàncies 
periòdiques 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

88.400 € 18.564,00 € 106.964,00 € 

 

Vigilància 
puntual 

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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

94.850 € 19.918,50 € 114.768,50 € 

 

Vigilància 
puntual 

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 € 

 

Vigilància 
puntual 

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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

1.201.702,50 252.357,53 € 1.454.060,03 € 

 
Vigilància 
puntual 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 
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14,25 € 2,99 € 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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

572.270,00 € 120.176,70 € 692.446,70 € 

 

Vigilàncies 
periòdiques 
Pavellons 
Cambó i 
Mestral 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

330.893,00 € 69.487,53 € 400.380,53 € 

 

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 

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. A-
04038014. 

 

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 al 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 
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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 passa 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. Per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió ordinària el dia 26 d’octubre de 
2017, es va aprovar la pròrroga dels contractes, amb efectes d’1 de novembre de 2017 
a 31 de març de 2018, amb el següent desglossament: 
 
- 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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

100.755,99 € 21.158,76 € 121.914,75 € 

 

Vigilància 
puntual 

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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

22.899,46 € 4.808,89 € 27.708,35 € 

Vigilància 
puntual 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 

13,00 € 2,73 € 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. A-
81262404. 
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Vigilàncies 
periòdiques 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

19.425,00 € 4.079,25 € 23.504,25 € 
 

Vigilància 
puntual 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 

13,32 € 2,80 € 16,12 € 
 

- Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i 
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-
59919480. 

 

Vigilàncies 
periòdiques 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

18.416,65 € 3.867,50 € 22.284,15 € 
 

Vigilància 
puntual 

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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

19.760,41 € 4.149,69 € 23.910,10 € 
 

Vigilància 
puntual 

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) 

178.307,77 € 37.444,63 € 215.752,40 € 

 

Vigilància 
puntual 

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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

250.354,67 € 52.574,48 € 302.929,15 € 

 

Vigilància 
puntual 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 

14,25 € 2,99 € 17,24 € 
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- 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 

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 

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. A-
04038014. 

 

Vigilàncies 
periòdiques 

Preu 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

78.387 48 16.461,37 € 94.848,85 € 

 

7. S’ha presentat en el Servei de Contractació, el dia 21 de febrer de 2018, l’escriptura 
núm. 1.517 de data 3 d’abril de 2017 atorgada davant del Sr. José María Mateu 
García, notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, i inscrita en el Registre 
mercantil de Girona el 27 d’abril de 2017. 
 

8. El cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat sol·licita una nova pròrroga per escrit de 
data 20 de febrer de 2018, la part del qual que interessa es transcriu a continuació:  
 

“[...] 
 

Es sol·licita la pròrroga d’aquesta contractació per un període de 4 mesos ja que estan 
en tràmit dues noves contractacions, pel procediment obert amb pluralitat de criteris, 
que són les següents: 
 

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. 
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2.- Servei per a la vigilància, la protecció i control d’accés dels recintes corporatius de 
la Diputació de Barcelona, dividit en 5 lots. Expedient número 2017/2467.  
 

Inicialment estava previst que aquestes dues contractacions entressin en vigor l’1 de 
gener de 2018, però es va enrederir la tramitació de la contractació sent la data 
prevista d’inici del contracte l’1 d’abril de 2018. 
 

Per acord número 514/17 de la Junta de Governes va aprovar la pròrroga de la 
contractació amb efectes 1 de novembre de 2017 fins el 31 de març de 2018. 
 

Tot i que es va preveure l’entrada en vigor del contracte l’1 d’abril de 2018, l’aprovació 
de la modificació del conveni col·lectiu estatal de les empreses de seguretat (codi 
conveni 99004615011982) que ha suposat un increment del sou dels vigilants i per 
tant una modificació del preu dels PCAP així com l’increment de les mesures de 
seguretat com ara l’ús d’armilles en tots els edificis i recintes de la Diputació com el 
servei armat a Palau Güell i a Can Serra, ha suposat un nou endarreriment en la 
tramitació i és per això que es proposa una nova pròrroga de 4 mesos més. 
 

A més aquesta contractació a la clàusula 1.5 del PCAP que regeix la contractació de 
referència estableix una durada del contracte en dos anys prorrogable de forma 
expressa i de mutu acord, sense que la durada màxima de la seva vigència incloses 
les pròrrogues, pugui excedir dels quatre anys, per tant, no hi ha desviació en el preu 
del contracte, ja que l’import de la pròrroga es va preveure al valor estimat del 
contracte (clàusula 1.6 del PCAP). 
 

Dels dos anys previstos de pròrroga en el contracte, segons es desprèn de la clàusula 
1.5 del PCAP, només s’haurà prorrogat un total de 9 mesos, de l’1 de novembre de 
2017 fins el 31 de juliol de 2018. 
 

La clàusula 1.18 del PCAP estableix que en cas de finalització del termini de vigència 
inicial i 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). 
 

Hi ha dues empreses que no han presentat la conformitat de la pròrroga sinó que han 
manifestat la seva disconformitat, aquestes dues empreses són les que corresponen 
als lots 1,2 i 6. 
 

En relació al lot 2 l’empresa IB2 Seguretat Catalunya, SL amb NIF número B17631698 
va manifestar per correu electrònic de data 8 de febrer de 2018 la seva voluntat de no 
prorrogar el contracte. 
 

En relació al lot 1 i 6 l’empresa Protección de Patrimonios, SA amb NIF número 
A61486981 va manifestar per escrit de data 24 de juny de 2017 la seva voluntat de no 
prorrogar el contracte. Per escrit de data 5 de febrer de 2018 reiteren la seva voluntat 
de no prorrogar però vist el que estableix la clàusula 1.18 indiquen que si que 
prestaran el servei incrementant el preu del contracte. Al contracte no es preveu la 
revisió de preus, és per aquest motiu que l’increment del preu no es pot acceptar. 
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És per tot això que es demana la pròrroga, de mutu acord amb els contractistes, dels 
lots 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10, i la dels lots 1, 2 i 6 de conformitat amb la clàusula 1.18 del 
PCAP 
 

[...]” 
 
Així mateix s’hi indica que l’import generat per la pròrroga de referència, s’haurà 
d’imputar pressupostàriament de la manera següent: 
 

LOTS  Recintes/Edificis   
4 m 2018 
(Abril a 
Juliol) 

Aplicació 
pressupostària 

1 Palau Güell 
PF 97.531,80 € 

G/10030/33310/22701 
PV 629,60 € 

2 F. Bonnemaison 
PF 22.166,68 € 

G/10030/92021/22701 
PV 944,40 € 

3 CERC 
PF 18.803,40 € 

G/10030/92021/22701 
PV 314,80 € 

4 SPOTT 
PF 17.827,32 € 

G/10030/92021/22701 
PV 314,80 € 

5 Londres 
PF 19.128,08 € 

G/10030/92021/22701 
PV 314,80 € 

6 Escola Industrial 
PF 172.601,92 € 

G/10030/92021/22701 
PV 314,80 € 

7 Mundet  
PF 242.343,32 € 

G/10030/93312/22701 
PV 314,80 € 

8 
Mater i Cambó i 
Mestral 

PF 115.407,80 € G/10030/93313/22701 

PF 66.730,08 € G/10030/92021/22701 

PV 314,80 € G/10030/93313/22701 

9 Torribera PF 109.387,96 € G/10030/93314/22701 

10 PDL PF 75.879,08 € 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, 
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). 
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[...] 
 
3. La clàusula 1.22) del PCAP indica explícitament que no s’admet la revisió de preus. 
 
4. La clàusula 1.6) del PCAP fixa com a valor estimat del contracte l’import de 
12.086.280,45 € (IVA exclòs) 
 

Vigència inicial: 2 anys 5.493.763,84 

Pròrroga:  2 anys 5.493.763,84 

Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec 1.098.752,77 

Valor estimat 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: 2 anys 438.304,40 

Pròrroga:  2 anys 438.304,40 

Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec 87.660,88 

Valor estimat 964.269,68 

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

Vigència inicial: 2 anys 130.088,27 

Pròrroga:  2 anys 130.088,27 

Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec 26.017,65 

Valor estimat 286.194.19 

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

Vigència inicial: 2 anys 110.830,48 

Pròrroga:  2 anys 110.830,48 

Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec 22.166,10 

Valor estimat 243.827,06 

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

Vigència inicial: 2 anys 103.025,48 

Pròrroga:  2 anys 103.025,48 

Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec 20.605,10 

Valor estimat 226.656,06 

 
Lot 5: Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres 
 

Vigència inicial: 2 anys 112.161,00 

Pròrroga:  2 anys 112.161,00 
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Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec 22.432,20 

Valor estimat 246.754,20 

 
Lot 6: Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - 
Edifici del Rellotge 
 

Vigència inicial: 2 anys 979.603,28 

Pròrroga:  2 anys 979.603,28 

Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec 195.920,66 

Valor estimat 2.155.127,22 

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

Vigència inicial: 2 anys 1.448.157,82 

Pròrroga:  2 anys 1.448.157,82 

Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec 289.631,56 

Valor estimat 3.185.914,20 

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

Vigència inicial: 2 anys 1.084.503,11 

Pròrroga:  2 anys 1.084.503,11 

Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec 216.900,62 

Valor estimat 2.385.906,84 
 

Lot 9: Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera 
 

Vigència inicial: 2 anys 646.738,00 

Pròrroga:  2 anys 646.738,00 

Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec 129.347,60 

Valor estimat 1.422.823,60 
 

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

Vigència inicial: 2 anys 440.352,00 

Pròrroga:  2 anys 440.352,00 

Modificacions: Clàusula 1.20 del present plec 88.070,40 

Valor estimat 968.774,40 
 

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

A C O R D S 
 

Primer. PRENDRE CONEIXEMENT del canvi de denominació social de l’empresa 
INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL (NIF B17631698), que va passar a IB2 
SEGURETAT CATALUNYA, SL (NIF B17631698). 
 
Segon. DENEGAR l’increment de preus sol·licitat, per escrit de data 21 de febrer de 
2018, per l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA.  
 
Tercer. PRORROGAR, de mutu acord amb els contractistes, amb efectes d’1 de 
d’abril a 31 de juliol 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 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos 

Culturals: OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-
81262404. 

 

Vigilàncies 
periòdiques 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

15.540,00 € 3.263,40 € 18.803,40 € 

 

Vigilància 
puntual 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 

13,32 € 2,80 € 16,12 € 

 
- Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i 

Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-
59919480. 

 

Vigilàncies 
periòdiques 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

14.733,32 € 3.094,00 € 17.827,32 € 

 

Vigilància 
puntual 

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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 
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15.808,33 € 3.319,75 € 19.128,08 € 

 

Vigilància 
puntual 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 

13,32 € 2,80 € 16,12 € 

 
- 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 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

200.283,74 € 42.059,58 € 242.343,32 € 

 

Vigilància 
puntual 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 

14,25 € 2,99 € 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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

95.378,35 € 20.029,45 € 115.407,80 € 

 
Vigilàncies 
periòdiques 
Pavellons 
Cambó i 
Mestral 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

55.148,83 € 11.581,25 € 66.730,08 € 

 
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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

90.403,27 € 18.984,69 € 109.387,96 € 

 
- Pel Lot 10 Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució 

Logística: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-
04038014. 
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Vigilàncies 
periòdiques 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

62.709,98 € 13.169,10 € 75.879,08 € 

 
Quart. PRORROGAR, de conformitat amb l'article 1.18) del PCAP, amb efectes d’1 
d’abril a 31 de juliol 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 

Preu 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

80.604,79 € 16.927,01 € 97.531,80 € 

 

Vigilància 
puntual 

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: 

IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL, amb NIF núm. B-17631698. 
 

Vigilàncies 
periòdiques 

Preu 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu 

(IVA inclòs) 

18.319,57 € 3.847,11 € 22.166,68 € 

 

Vigilància 
puntual 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21%  IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 

13,00 € 2,73 € 15,73 € 

 
- 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) 

142.646,21 € 29.955,71 € 172.601,92 € 

 

Vigilància 
puntual 

Preu unitari 
(IVA exclòs) 

21% IVA 
Total preu unitari 

(IVA inclòs) 

11,50 € 2,42 € 13,92 € 

 
Cinquè. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal generada per les 
pròrrogues de referència, d’import 961.270,24 € (IVA inclòs), del qual 957.807,44 € 
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(IVA inclòs) corresponent a la part fixa i 3.462,80 € (IVA inclòs) corresponent a la part 
variable, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 
 

LOTS  Recintes/Edificis   
4 m 2018 
(Abril a 
Juliol) 

Aplicació 
pressupostària 

1 Palau Güell 
PF 97.531,80 € 

G/10030/33310/22701 
PV 629,60 € 

2 F. Bonnemaison 
PF 22.166,68 € 

G/10030/92021/22701 
PV 944,40 € 

3 CERC 
PF 18.803,40 € 

G/10030/92021/22701 
PV 314,80 € 

4 SPOTT 
PF 17.827,32 € 

G/10030/92021/22701 
PV 314,80 € 

5 Londres 
PF 19.128,08 € 

G/10030/92021/22701 
PV 314,80 € 

6 Escola Industrial 
PF 172.601,92 € 

G/10030/92021/22701 
PV 314,80 € 

7 Mundet  
PF 242.343,32 € 

G/10030/93312/22701 
PV 314,80 € 

8 
Mater i Cambó i 
Mestral 

PF 115.407,80 € G/10030/93313/22701 

PF 66.730,08 € G/10030/92021/22701 

PV 314,80 € G/10030/93313/22701 

9 Torribera PF 
 

109.387,96 € G/10030/93314/22701 

10 PDL PF 
 

75.879,08 € G/10030/92021/22701 

 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses contractistes.”  
 
Subdirecció d’Edificació 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’annex III al Pla 
de seguretat i salut de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i 
dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” 
(P14UI1578), presentat per la Unió Temporal d’Empreses denominada “COMSA, 
SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, que contempla les mesures a 
adoptar en la prevenció dels riscos derivats del muntatge, desmuntatge i 
utilització d’una bastida monocabina, el qual no representa cap increment 
econòmic respecte al pressupost contingut en el Pla de seguretat i salut 
aprovat.-  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: 
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1. Per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2017 
(ref. registre A 156/17), es va aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres del 
“Projecte executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del 
Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), presentat per la Unió 
Temporal d’Empreses denominada “COMSA, SAU” I “COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF 
ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, amb NIF U66889320. 

 
2. Per acord de l’òrgan esmentat, en sessió de data 20 de juliol de 2017 (ref. registre 

A 370/17), es va aprovar l’annex I al Pla de seguretat i salut de les obres de 
referència presentat pel contractista, que contemplava les mesures a adoptar en la 
prevenció de riscos derivats del muntatge, desmuntatge i ús d’un muntacàrregues, 
pastera, projector de materials i polispast. 

 
3. Per acord del mateix òrgan, en sessió de data 5 d’octubre de 2017 (ref. registre A 

433/17), es va aprovar l’annex II al Pla de seguretat i salut de les obres esmentades 
presentat pel contractista, que contemplava les mesures a adoptar en la prevenció 
dels riscos derivats dels assajos de control de qualitat, neteja de façana i a obra en 
general, paviment tècnic i de fusta, muntatge de tràmex, col·locació de línia de vida 
definitiva, talls de mur mitjançant serra o fil de diamant, treballs en espais confinats, 
afectació de via pública, maquinària i elements auxiliars. 

 
4. El contractista ha presentat l’annex III al Pla de seguretat i salut aprovat, que 

contempla les mesures a adoptar en la prevenció dels riscos derivats del muntatge, 
desmuntatge i utilització d’una bastida monocabina, el qual ha estat informat 
favorablement pel senyor Ivan Martínez Iglesia de l’empresa CAPRESA Y 
ASOCIADOS, SL, coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat segon de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
en concordança amb la clàusula 36 del Plec de clàusules administratives generals 
de contractació de la Diputació de Barcelona. 

 
2. L’apartat quart de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, disposa 

que el Pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del 
procés d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències 
o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Així mateix, estableix que les 
modificacions esmentades requeriran l’informe favorable del coordinador de 
seguretat i l’aprovació expressa de l’Administració. 

 
3. La Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de contractes del sector 

públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, disposa que 
corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes amb un import que superi la quantia de sis milions d’euros. 

 
4. El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 

adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposen els apartats 
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3.1.a) i c) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de 14 d’abril, publicada al BOPB de 22 
d’abril de 2016, 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, 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.- APROVAR l’annex III al Pla de seguretat i salut de les obres del “Projecte 
executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del 
Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), presentat per la Unió Temporal 
d’Empreses denominada “COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 
18/82 (NIF U66889320), que contempla les mesures a adoptar en la prevenció dels 
riscos derivats del muntatge, desmuntatge i utilització d’una bastida monocabina, el 
qual no representa cap increment econòmic respecte al pressupost contingut en el Pla 
de seguretat i salut aprovat. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista de les obres, als 
directors de l’obra i al coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, 
amb indicació dels recursos que siguin procedents.” 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

149 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

150 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

151 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

152 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

153 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

154 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

155 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

156 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

157 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

158 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

159 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

160 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

161 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

162 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

163 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

164 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

165 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

166 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

167 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

168 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

169 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

170 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

171 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

172 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

173 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

174 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

175 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

176 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

177 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

178 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

179 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

180 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

181 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

182 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

183 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

184 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

185 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

186 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

187 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

188 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

189 

 
 
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

190 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 

15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar els articles 
1.1; 2.2; 4; 5; 6; 7; 8.3; 11; 12 i 14 de les Bases generals reguladores de la 
convocatòria i l’atorgament de beques de col·laboració, en l’àmbit de la 
Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms, i, en conseqüència, 
aprovar un Text refós de les referides bases generals.- 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: 
 

“La societat actual requereix una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a 
les necessitats socioeconòmiques de cada moment i cada territori. Per això, cal 
desenvolupar una oferta formativa que permeti a les persones l’assoliment de 
competències professionals que demanda el sistema productiu. 
 

L’atorgament de beques de col·laboració per part de la Diputació de Barcelona va 
encaminat al perfeccionament docent dels beneficiaris a fi de completar la formació 
teòrica i pràctica dels estudiants i la preparació professional dels titulats universitaris, 
mitjançant la realització de tasques de suport a les activitats pròpies de la corporació i 
dels seus organismes públics, en l’àmbit de la formació, l’estudi i la recerca. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, per Acord adoptat en 
sessió de data 25.09.08 (AJG 599/08), el Text Refós de les Bases Generals per a la 
convocatòria i atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l’àmbit de la 
Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics, el qual va ser publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 238, de data 03.10.08. 
 
Aquest text va ser modificat per Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de 
data 27.02.14 (AJG 56/14) amb vista a adaptar el seu contingut a les previsions del 
Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les 
condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que 
participin en programes de formació, en desenvolupament del previst en la disposició 
addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost sobre actualització, adequació i 
modernització del sistema de Seguretat Social.  
 
D’altra banda, la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals 
(LFQP), preveu en el seu article 6.1.g) el dret dels estudiants de formació professional 
a accedir, en els termes i les condicions que estableixi la normativa vigent, en situació 
d’equitat i igualtat, no discriminació, voluntarietat i confidencialitat, al sistema públic de 
beques i a gaudir de les bonificacions i exempcions establertes en taxes i preus 
públics. 
  
Aquesta previsió general de la LFQP cal posar-la en relació amb l’article 7 d’aquest 
mateix text, el qual disposa que l´Administració local té facultats d'informació, 
orientació i polítiques actives d'ocupació en el marc que determina aquesta llei i la llei 
que regula el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (incís 1r), i que l’Administració 
local forma part dels òrgans rectors i de participació del sistema de formació i 
qualificació professionals (incís 2n). 
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L’article 36 de la LFQP defineix la formació professional dual com la modalitat de 
formació professional conduent a l’obtenció dels títols i dels certificats de 
professionalitat que combina l’activitat formativa impartida al centre de formació amb 
els aprenentatges adquirits al centre de treball, avaluables i reconeguts, d’acord amb 
la corresponent autorització o acreditació i normativa reguladora.  
 
Així, el present dictamen té per objecte actualitzar l’actual Text Refós (BOPB 
10.03.14), acollint les avantdites previsions de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de 
formació i qualificació professionals, i precisant el contingut d’alguns aspectes relatius 
als drets i obligacions dels becaris. 
 
Finalment, per adaptar les denominacions als ensenyaments universitaris, es 
substitueix la menció a “estudiants del darrer curs de qualsevol titulació universitària i 
titulats universitaris” per la de “estudiants de formació professional dual, estudiants del 
darrer curs de qualsevol màster o de grau universitari i graduats o titulats universitaris”. 
 
Conseqüentment, les modificacions introduïdes són les següents: 
 
- Es modifica l’article 1.1 del Text Refós, el qual queda redactat de la manera 

següent: 
 

“1.1 Les beques de col·laboració tindran per objecte el perfeccionament docent dels 
beneficiaris per tal de completar la formació teòrica i pràctica dels estudiants, de 
formació professional dual o universitaris, i la preparació professional dels 
graduats i titulats universitaris, mitjançant la realització de tasques de suport a les 
activitats pròpies de la Corporació i dels seus organismes públics facilitant 
relacionar-les amb les coneixements acadèmics dels alumnes, en l’àmbit de la 
formació, l’estudi i la recerca”. 

 
- Es modifica l’article 2.2 del Text Refós, el qual queda redactat de la manera 

següent: 
 

“2.2 Les beques de col·laboració podran adreçar-se a: 
 

- Estudiants de formació professional dual 
- Estudiants del darrer curs de qualsevol màster o de grau universitari. 
- Graduats o titulats universitaris”. 

 
- Es modifica l’article 4 del Text Refós, el qual queda redactat de la manera següent: 
 

“4.1. La convocatòria específica haurà de preveure la dotació econòmica 
mensual, si n’hi ha.  
 
4.2. En el cas dels estudiants de formació professional dual l’import de la 
beca serà per compensar despeses de transport, manutenció, ajut a l’estudi i 
d’altres conceptes relacionats amb la formació.  
 
4.2.1. Aquest import no podrà tenir un valor inferior al 100 % de l’import vigent 
en cada moment de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), 
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en funció de les hores d’estada. L’import fixat per a l’any 2018 és de 4 € hora. 
L’import mensual vindrà determinat pel nombre total d’hores d’estada a la 
Diputació dividit pels 10 mesos d’estada. 
 
4.2.2. L’actualització de l’import anual de la beca es determinarà en la 
comissió de seguiment del conveni signat entre la Diputació de Barcelona, el 
Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona, el qual té 
per objecte establir el marc regulador de la col·laboració per a la formació en 
centres de treball, dins dels cicles formatius de formació en alternança i amb 
formació dual organitzats pel Departament d’Ensenyament, la qual es durà a 
terme als centres de treball o dependències de la Diputació de Barcelona i els 
seus organisme públics. 
 
4.3. Pel que fa als estudiants del darrer curs de qualsevol grau universitari o 
màster, l’import mensual de la beca serà de 578,00 €, per la jornada 
normalitzada de 25 h setmanals. 
 
4.4. Per als graduats o titulats universitaris l’import mensual de la beca serà 
de 809,00 €., per la jornada normalitzada de 25 h setmanals. 
 
4.5. Les quanties dels apartats 4.3 i 4.4 seran objecte d’actualització per 
decret de la presidència. 
 
4.6. En el cas que es tracti de beques a l’estranger, la dotació màxima establerta es 
calcularà sobre la base de les previsions del RD 6/1995, de 13 de gener, pel qual es 
regula el règim de retribucions dels funcionaris destinats a l’estranger, amb la 
indemnització per equiparació del poder adquisitiu i per qualitat de vida, que es 
determinarà mitjançant l’aplicació als imports de les beques dels següents mòduls: 

 
a) Mòdul d’equiparació del poder adquisitiu Tipus II, en entendre que no procedeix, 

en tractar-se de beques, la compensació per habitatge. 
b) Mòdul de qualitat de vida. 

 
Els mòduls a aplicar seran els que fixi el Ministeri d’Economia i Hisenda. 

 
4.7. Els ajuts es faran efectius per mesos vençuts. Si el pagament té caràcter global 
es farà efectiu en finalitzar el termini de la beca, però en cap cas no podrà superar, 
en relació amb la seva durada, la mitjana mensual establerta per a l’exercici 
corresponent”. 

 
- Es modifica l’article 5 del Text Refós, el qual queda redactat de la manera següent: 

 
“5.1. La durada de les beques no podrà ser objecte de pròrroga i serà d’un curs 
acadèmic, sense que en cap cas pugui excedir d’un any consecutiu. 
 
5.2. La dedicació setmanal dels becaris que siguin estudiants del darrer curs de 
qualsevol grau universitari o màster, o graduats o titulats universitaris, serà d’un 
mínim de 20 hores i un màxim de 30 hores, essent la dedicació normalitzada 
de 25 hores, en el cas que la beca sigui remunerada s’efectuarà la 
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corresponent prorrata. En el cas dels becaris que siguin estudiants de Formació 
Professional Dual, la durada de la beca serà d’un màxim de 10 mesos”. 
 

- Es modifica l’article 6 del Text Refós, el qual queda redactat de la manera següent: 
 

“6.1. Els becaris tindran dret al seguiment personalitzat de la seva tasca per un 
tutor que serà empleat de la Diputació de Barcelona; a percebre la dotació 
econòmica establerta, si està prevista, i a rebre el document acreditatiu de la 
col·laboració o tasques prestades, lliurat per la direcció, servei, oficina o organisme 
d’adscripció. 
 
6.2. El becari juntament amb el document d’acceptació de la beca, signarà el 
full de respecte a la confidencialitat de la informació que pugui rebre o a la 
que pugui accedir en raó a la seva activitat i ubicació física. 
 
6.3. Els becaris estaran obligats a incorporar-se a la direcció, servei, oficina o 
organisme convocant dins del termini dels deu dies següents a què sigui requerit i a 
executar o col·laborar en les tasques assignades per la persona responsable del 
seguiment de la beca. 
 
6.4. En cap cas el becari podrà fer servir els vehicles corporatius en els 
desplaçaments; en el cas que no pugui anar amb transport públic i hagi de fer 
servir un vehicle corporatiu haurà de ser la persona tutora o algú que la pugui 
substituir qui acompanyi al becari. Preferentment s’haurà d’utilitzar el 
transport públic”. 
 

- Es modifica l’article 7 del Text Refós, el qual queda redactat de la manera següent: 
 
“L’anunci per a la convocatòria específica de les beques, amb la informació mínima 
detallada a la base 3, caldrà que sigui publicada en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, així com en el tauler d’anuncis de la Corporació o de l’organisme 
convocant i/o en la seu electrònica corporativa”. 
 

- Es modifica l’article 8.3 del Text Refós, el qual queda redactat de la manera 
següent: 
 
“8.3. Les bases i el formulari normalitzat de les respectives convocatòries estaran 
disponibles en les oficines de registre de la corporació o organisme convocant i en 
la seu electrònica corporativa”. 
 

- Es modifica l’article 11 del Text Refós, el qual queda redactat de la manera següent: 
 

“Els becaris seleccionats hauran de presentar, dins del termini que s’assenyala a la 
base 6.3, la documentació que se’ls exigeixi i formalitzar l’acceptació de la beca 
mitjançant la signatura d’un document on s’hauran de comprometre a complir les 
condicions generals establertes en aquestes bases, i també les específiques que 
s’incloguin al document esmentat”. 

 
- S’afegeix un tercer punt a l’article 12, amb el contingut següent: 
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“3. Les persones designades com a suplents podran formar part d’una borsa, de 
l’àmbit i objecte al qual s’han presentat, durant el termini d’un any a partir de la data 
de la resolució de la convocatòria. D’acord amb el que es prevegi a les bases 
específiques de la convocatòria”.  

 
A més de la regulació continguda a les Bases generals esmentades la proposta de 
modificació de les quals es tramita, s’ha de fer esment a la regulació de les Bases 
d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona, les quals passen a 
considerar-se disposició d’aplicació supletòria com a conseqüència d’una addició 
realitzada en l’article 14 del Text Refós. 
 
En aquest sentit, cal fer esment a la previsió continguda en la base 41 de les Bases 
d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona de 2018, sobre 
“Particularitats referents a despeses corrents i d’inversió”, l’apartat 12 de la qual 
disposa: 
 

“Beques de col·laboració a desenvolupar en l’àmbit de la Diputació de Barcelona 
 
a) Per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració, s’atendrà al que 
disposen les bases generals per a la convocatòria i atorgament de beques de 
col·laboració a desenvolupar en l’àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus 
organismes autònoms. 
 
b) Tant la convocatòria com la concessió seran tramitades per la Direcció de 
Serveis de Recursos Humans, que també serà la responsable de tramitar els 
posteriors pagaments que calgui efectuar als becaris, i practicar les corresponents 
retencions a compte de l’IRPF i les cotitzacions a la Seguretat Social, mitjançant la 
seva integració en el sistema de gestió de recursos humans. 
 
c) Aquestes despeses s’imputaran amb càrrec a l’aplicació pressupostaria que 
correspongui del concepte econòmic 481. 
 
d) En el cas de beques formalitzades mitjançant conveni amb universitats 
públiques, col·legis professionals o universitats o escoles privades, en què aquesta 
entitat serà qui finalment transferirà la dotació econòmica als becaris, la despesa 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària que correspongui del capítol 4 en funció de la 
naturalesa de l’entitat, i cal que als instruments reguladors d’aquesta col·laboració 
hi consti explícitament que aquesta entitat serà la responsable d’efectuar al becari 
les retencions a compte de l’IRPF i les cotitzacions a la Seguretat Social que 
corresponguin, reservant-se aquesta corporació la facultat de comprovar-ho en 
qualsevol moment. 
 
e) A tots els efectes, tindran la consideració de subvenció dinerària les dotacions 
econòmiques que la Diputació de Barcelona faci efectives en concepte de premis i 
en concepte d’ajuts econòmics en forma de beques a estudiants per al finançament 
dels seus estudis o dels seus projectes d’investigació, que siguin atorgats 
mitjançant concurrència competitiva amb convocatòria pública”. 
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Vist l’apartat 3.3.d) de Refosa número 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 el 22 d’abril de 2016), complementada i modificada pels Decrets 
de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, i núm. 8656/17, de 14 de 
setembre, publicats al BOPB de 19 de setembre de 2017 (apartats Tercer i Onzè). 
 
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 el Text Refós de les bases generals per a la convocatòria i 
atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l’àmbit de la Diputació de 
Barcelona i dels seus organismes públics, aprovat per Acord de la Junta de Govern de 
data 27.02.14 (AJG 56/14), el qual queda afectat en els articles 1.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8.3, 
11, 12 i 14, en els termes assenyalats en la part expositiva. 
 
Segon.- APROVAR un nou Text Refós de les bases generals per a la convocatòria i 
atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l’àmbit de la Diputació de 
Barcelona i dels seus organismes públics, en els termes següents: 
 

“BASES GENERALS PER A LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT DE BEQUES DE 

COL·LABORACIÓ A DESENVOLUPAR EN L’ÀMBIT DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA I DELS SEUS ORGANISMES PÚBLICS. 

 

TAULA 
 
1. Objecte i naturalesa de les beques 
2. Destinataris 
3. Característiques de la convocatòria de les beques 
4. Dotació econòmica 
5. Durada i dedicació 
6. Drets i obligacions dels becaris 
7. Convocatòria 
8. Sol·licitud  
9. Resolució de la convocatòria 
10. Concessió de les beques 
11. Acceptació de les beques 
12. Revocació o renúncia de les beques 
13. Convenis 
14. Disposicions supletòries 
15. Adhesió dels consorcis 
16. Disposició derogatòria 

 
1. Objecte i naturalesa de les beques 
 
1.1 Les beques de col·laboració tindran per objecte el perfeccionament docent dels 

beneficiaris per tal de completar la formació teòrica i pràctica dels estudiants, de 
formació professional dual o universitaris, i la preparació professional dels graduats i 
titulats universitaris, mitjançant la realització de tasques de suport a les activitats 
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pròpies de la corporació i dels seus organismes públics facilitant relacionar-les amb les 
coneixements acadèmics dels alumnes, en l’àmbit de la formació, l’estudi i la recerca. 

 
1.2 La concessió d’aquestes beques, tot i que poden ser remunerades, no genera cap 

relació laboral, vinculació administrativa o de prestació de serveis entre el becari i la 
Diputació de Barcelona o organisme públic convocant, sens perjudici què pugui donar 
lloc a la seva inclusió en el règim general de la Seguretat Social, en aplicació del que 
disposi la normativa vigent. 

 
1.3 Les beques seran incompatibles amb la percepció de qualsevol altre ajut o beques per 

al mateix objecte, tret de les que s’obtinguin per seguir els estudis principals en el seu 
cas. 

 
1.4 Qualsevol càrrega o impost que generin les beques seran a càrrec dels beneficiaris, 

sens perjudici què la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de la seva inclusió 
en el règim general de la Seguretat Social, en aplicació del que disposi la normativa 
vigent. 
Els beneficiaris estaran obligats a tenir subscrita una assegurança de responsabilitat 
civil pels danys que puguin produir a tercers en l’exercici de la seva activitat si així es 
preveu a la convocatòria específica. 
En el supòsit previst a la base 13, llevat que es disposi el contrari, seran les institucions 
amb les que la Diputació de Barcelona i/o els seus organismes públics formalitzin el 
conveni respectiu les que es faran càrrec de la inclusió dels beneficiaris en el Règim 
General de la Seguretat Social, en aplicació del que disposi la normativa vigent. Per 
aquest motiu, la Diputació i els seus organismes públics restaran exempts de qualsevol 
tipus de responsabilitat. 

 
1.5 El pagament d’aquestes beques resta subjecte a les retencions fiscals corresponents. 
 

2. Destinataris 
 
2.1 Podrà ser beneficiària de les beques de col·laboració objecte d’aquestes bases 

qualsevol persona que reuneixi els requisits exigits en la convocatòria específica que 
s’aprovi a l’efecte. 

 
2.2 Les beques de col·laboració podran adreçar-se a: 
 

- Estudiants de formació professional dual 
- Estudiants del darrer curs de qualsevol màster o de grau universitari. 
- Graduats o titulats universitaris. 

 
3. Característiques de la convocatòria de les beques 
 
En la convocatòria específica de cada beca, que serà aprovada per la presidència delegada 
d’àrea o per l’òrgan competent de l’organisme públic corresponent, s’haurà de fer referència 
a aquestes bases i determinaran, com a mínim, les característiques següents: 

 
a) Denominació de l’ensenyament, projecte, programa o tasques de recerca o 

col·laboració que es convoca. 
b) Referència a la direcció, servei, oficina o organisme que convoca la beca. 
c) Nivell de formació acadèmica necessària per accedir a la beca i/o estudis i titulacions 

universitaris exigibles. 
d) Nombre de beques convocades. 
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e) Dotació econòmica, si està prevista a la pròpia convocatòria específica, assenyalant 
si aquesta té caràcter mensual o global. 

f) Durada total prevista per a la beca i dedicació horària. 
g) Càrrec o persona, dins de la direcció, servei, oficina o organisme, responsable del 

seguiment de la beca o tutor de la beca. 
h) Termini i llocs de presentació de sol·licituds. 
i) Composició de l’òrgan tècnic de valoració. 
j) Mèrits que es valoraran i criteris de resolució de la convocatòria. 
k) Documentació que, a més de la prevista en aquestes bases, caldrà presentar per la 

convocatòria específica de què es tracti. 
 
4. Dotació econòmica 
 
4.1. La convocatòria especifica haurà de preveure la dotació econòmica mensual, si n’hi ha.  
 
4.2. En el cas dels estudiants de formació professional dual l’import de la beca serà per 
compensar despeses de transport, manutenció, ajut a l’estudi i d’altres conceptes 
relacionats amb la formació.  
 
4.2.1. Aquest import no podrà tenir un valor inferior al 100 % de l’import vigent en cada 
moment de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), en funció de les hores 
d’estada. L’import mensual vindrà determinat pel nombre total d’hores d’estada a la 
Diputació dividit pels 10 mesos d’estada. 
 
4.2.2. L’actualització de l’import anual de la beca es determinarà en la comissió de 
seguiment del conveni signat entre la Diputació de Barcelona, el Departament 
d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona, el qual té per objecte establir el marc 
regulador de la col·laboració per a la formació en centres de treball, dins dels cicles 
formatius de formació en alternança i amb formació dual organitzats pel Departament 
d’Ensenyament, la qual es durà a terme als centres de treball o dependències de la 
Diputació de Barcelona i els seus organisme públics. 
 
4.3. Pel que fa als estudiants del darrer curs de qualsevol grau universitari o màster, l’import 
mensual de la beca serà de 578,00 €. Per la jornada normalitzada de 25 h. setmanals. 
 
4.4. Per als graduats o titulats universitaris l’import mensual de la beca serà de 809,00 €. 
Per la jornada normalitzada de 25 h. setmanals. 
 
4.5. Les quanties dels apartats 4.3 i 4.4 seran objecte d’actualització per decret de la 
presidència. 
 
4.6. En el cas que es tracti de beques a l’estranger, la dotació màxima establerta es 
calcularà sobre la base de les previsions del RD 6/1995, de 13 de gener, pel qual es regula 
el règim de retribucions dels funcionaris destinats a l’estranger, amb la indemnització per 
equiparació del poder adquisitiu i per qualitat de vida, que es determinarà mitjançant 
l’aplicació als imports de les beques dels següents mòduls: 

 
a) Mòdul d’equiparació del poder adquisitiu Tipus II, en entendre que no procedeix, en 

tractar-se de beques, la compensació per habitatge. 
b) Mòdul de qualitat de vida. 

 
Els mòduls a aplicar seran els que fixi el Ministeri d’Economia i Hisenda. 
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4.7. Els ajuts es faran efectius per mesos vençuts. Si el pagament té caràcter global es farà 
efectiu en finalitzar el termini de la beca, però en cap cas no podrà superar, en relació amb 
la seva durada, la mitjana mensual establerta per a l’exercici corresponent. 

 
5. Durada i dedicació 

 
5.1. La durada de les beques no podrà ser objecte de pròrroga i serà d’un curs acadèmic, 
sense que en cap cas pugui excedir d’un any consecutiu. 
 
5.2. La dedicació setmanal dels becaris que siguin estudiants del darrer curs de qualsevol 
grau universitari o màster, o graduats o titulats universitaris, serà d’un mínim de 20 hores i 
un màxim de 30 hores, essent la dedicació normalitzada de 25 hores, en el cas que la beca 
sigui remunerada s’efectuarà la corresponent prorrata. En el cas dels becaris que siguin 
estudiants de Formació Professional Dual, la durada de la beca serà d’un màxim de 10 
mesos. 

 
6. Drets i obligacions dels becaris 

 
6.1. Els becaris tindran dret al seguiment personalitzat de la seva tasca per un tutor que 
serà empleat de la Diputació de Barcelona; a percebre la dotació econòmica establerta, si 
està prevista, i a rebre el document acreditatiu de la col·laboració o tasques prestades, 
lliurat per la direcció, servei, oficina o organisme d’adscripció. 
 
6.2. El becari juntament amb el document d’acceptació de la beca, signarà el full de 
respecte a la confidencialitat de la informació que pugui rebre o a la que pugui accedir en 
raó a la seva activitat i ubicació física. 
 
6.3. Els becaris estaran obligats a incorporar-se a la direcció, servei, oficina o organisme 
convocant dins del termini dels deu dies següents a què sigui requerit i a executar o 
col·laborar en les tasques assignades per la persona responsable del seguiment de la beca. 
 
6.4. En cap cas el becari podrà fer servir els vehicles corporatius en els desplaçaments; en 
el cas que no pugui anar amb transport públic i hagi de fer servir un vehicle corporatiu haurà 
de ser la persona tutora o algú que la pugui substituir qui acompanyi al becari. 
Preferentment s’haurà d’utilitzar el transport públic. 

 
7. Convocatòria 
 
L’anunci per a la convocatòria específica de les beques, amb la informació mínima detallada 
a la base 3, caldrà que sigui publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així 
com en el tauler d’anuncis de la corporació o de l’organisme convocant i/o en la seu 
electrònica corporativa. 

 

8. Sol·licitud 
 

8.1. Les persones interessades que desitgin optar per una beca hauran de formalitzar la 
sol·licitud per via electrònica (forma preferent) o bé presentant, degudament emplenat i 
signat, el corresponent formulari normalitzat en paper, -en el termini i llocs que es fixi a la 
convocatòria fent-hi constar les seves dades personals, així com la denominació i referència 
de la beca sol·licitada i adjuntaran la documentació que s’exigeixi a la pròpia convocatòria. 
 

8.2. La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació d’aquestes bases generals i de les 
específiques de la convocatòria, així com la prestació del consentiment per publicar el nom 
en el cas d’haver estat objecte de selecció com a becari o becària. 
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8.3. Les bases i el formulari normalitzat de les respectives convocatòries estaran disponibles 
en les oficines de registre de la corporació o organisme convocant i en la seu electrònica 
corporativa. 

 

9. Resolució de la convocatòria 
 

9.1. La resolució de la convocatòria s’efectuarà en base als mèrits i als criteris fixats en 
relació amb l’objecte de la convocatòria. 
 
9.2. Als efectes de rebre informació complementària i fixar la seva proposta d’adjudicació, 
l’òrgan tècnic de valoració podrà dur a terme una entrevista o prova als seleccionats. 
  
9.3. En la proposta es podrà preveure la designació d’aspirants suplents seguint l’ordre 
prefixat a la convocatòria, als quals es podran atorgar les beques en ocasió de renúncia o 
revocació de les ja adjudicades. 
 
10. Concessió de les beques 

 
10.1. La concessió de les beques serà aprovada mitjançant resolució de la presidència 
delegada d’àrea o de l’òrgan competent de l’organisme públic corresponent. 
 
10.2. La relació definitiva dels becaris seleccionats serà publicada en el tauler d’anuncis 
electrònic disponible a la seu electrònica corporativa. 
 
10.3 El termini per a l’atorgament de les beques no podrà excedir dels tres mesos 
comptadors des de l’endemà de l’últim dia assenyalat per a la presentació de sol·licituds. La 
manca de resolució dins d’aquest termini farà que la concessió es desestimi. 

 
11. Acceptació de les beques 
 
Els becaris seleccionats hauran de presentar, dins del termini que s’assenyala a la base 6.3, 
la documentació que se’ls exigeixi i formalitzar l’acceptació de la beca mitjançant la 
signatura d’un document on s’hauran de comprometre a complir les condicions generals 
establertes en aquestes bases i també les específiques que s’incloguin al document 
esmentat. 

 
12. Revocació o renúncia a les beques 

 
12.1. El retard o la manca d’assistència reiterat i injustificat a les activitats i el desinterès, la 
no-col·laboració o la manca d’aprofitament del becari o becària, així com qualsevol altra 
causa que repercuteixi negativament en l’activitat o la imatge de la corporació o organisme 
atorgant, comportarà la revocació de la beca per part del mateix òrgan que va aprovar la 
concessió, previ informe motivat de la persona responsable del seguiment de la beca. 
 
12.2. En cas de renúncia del becari o becària o de revocació, la beca s’atorgarà, si l’òrgan 
tècnic de valoració ho considera escaient, a la persona que correspongui de les designades 
com a suplents en la resolució de la convocatòria. 
 
12.3. Les persones designades com a suplents podran formar part d’una borsa, de l’àmbit i 
objecte al qual s’han presentat, durant el termini d’un any a partir de la data de la resolució 
de la convocatòria. D’acord amb el que es prevegi a les bases específiques de la 
convocatòria. 
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13. Convenis 
 

13.1. Les beques atorgades mitjançant convenis de col·laboració amb altres administracions 
públiques, col·legis professionals, universitats o d’altres entitats o organismes, públics o 
privats, aliens a la corporació, es regiran d’acord amb allò que disposen les seves previsions 
i, supletòriament, pel que s’estableix a aquestes bases generals, en especial en allò que fa 
referència a la seva durada, dedicació, dotació i inclusió dels beneficiaris en el règim general 
de la Seguretat Social en aplicació del que disposi la normativa vigent, així com obligació 
d’assegurança de responsabilitat civil pels danys que puguin produir a tercers en l’exercici 
de la seva activitat. 
 
13.2. Resten en concret exclosos de l’àmbit d’aplicació directa d’aquestes bases generals, 
els convenis que siguin subscrits per a la realització de crèdits pràctics o per a l’efectivitat de 
programes de pràctiques ocupacionals. 

 
14. Disposicions supletòries 
 
En tot allò que no preveuen aquestes bases, serà d’aplicació supletòria: 
 

- El que disposa el capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
- Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Barcelona.  
 

15. Adhesió dels Consorcis 
 

Els consorcis participats per la Diputació de Barcelona podran adherir-se a aquestes bases 
generals. 
 

16. Disposició derogatòria  
 

Aquestes bases deixen sense efecte les disposicions, acords i resolucions corporatives 
anteriors que s’hi oposin”. 

 
Tercer.- PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el tauler d’anuncis i en el tauler d’anuncis electrònic disponible a la Seu 
electrònica corporativa, així com inserir una referència d’aquest anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. A la darrera Comissió Informativa i 
de Seguiment de Recursos Humans, nosaltres vam fer referència a alguns decrets per 
a la convocatòria d’unes beques, concretament, quatre de la Direcció de Relacions 
Internacionals i dues relacionades amb l’Àrea d’Esports, i, en aquell moment, el que 
plantejàvem, i esperem la resposta, per escrit, del Govern, era fins a quin punt aquest 
Govern no està contribuint a la precarietat de les persones que accedeixen finalment a 
aquestes beques. 
 
Són amb uns requeriments força elevats tant de coneixements, de llengües, 
d’investigació, d’activitat a l’Administració Pública, etcètera, etcètera i nosaltres 
considerem que, amb aquests paràmetres d’accés, el fet que una persona d’aquestes 
característiques i amb aquesta qualificació cobri vuit-cents nou euros mensuals el 
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considerem del tot insuficient i esperem la resposta, per escrit, en aquest cas. Com ara 
surt aquest punt a la Junta de Govern, aprofitem per fer-ho aquí i no pas al Ple.  
 
I la senyora Conesa diu: Moltes gràcies. Entenc que li respondran i, evidentment, 
avaluarem, també, l’impacte que vostè comenta.  
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, APPS&IOT for 
citizens 2018- APPS i internet de les coses al servei de la ciutadania, per a 
l’exercici 2018.- 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 i fonaments de dret 
 
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el 
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres 
Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017. 
 
3. Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 

competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat 
amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 

 
4. Atès que des de l’Àrea de Presidència, es promou el desenvolupament d’una 

plataforma de serveis als municipis per així impulsar el paradigma de ciutats 
intel·ligents i garantir la modernització administrativa, la igualtat d’oportunitats en 
l’accés als serveis públics i el reequilibri territorial i apostant pel territori com un 
element de generació de riquesa i creació de llocs de treball. 

 
5. Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de sis 

mil euros (6.000€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/491A0/48100 
del pressupost de l’exercici 2018. 

 
6. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 

següents de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
7. 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 
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2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula 
el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i 
castellana.  

 
8. 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. 
 
9. Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
10. Vist el punt 3.3 b de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i 

atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB 
de data 22 d’abril de 2016), 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 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201820185120009723), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament dels premis, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, APPS&IOT for citizens 2018- APPS i internet de les coses al servei 
de la ciutadania, per a l’exercici 2018, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

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

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES I SISTEMES CORPORATIUS, “APPS&IOT 
FOR CITIZENS 2018 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL SERVEI DE LA 

CIUTADANIA” 

 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017, va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 

 
2. Objecte i finalitat dels premis 

 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels premis “APPS&IOT for citizens 
2018 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL SERVEI DE LA CIUTADANIA” que atorga la 
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Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, destinats a: 

 

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

 

 Promoure l’ús de la plataforma SENTILO DIBA entre els potencials integradors a fi de 
disposar de més oferta de solucions a disposició dels municipis. 
 

 Potenciar la creació d’aplicacions mòbils (anomenades també apps, al llarg d’aquestes 
bases) o de webs adaptats a dispositius mòbils (d’ara en endavant web apps), basats 
preferentment en dades obertes, el contingut de les quals estigui relacionat amb els 
àmbits d’actuació dels ens locals. 

 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquests 
premis hauran de fomentar projectes d’interès públic que facilitin l’accés als serveis públics 
a tots els ciutadans i que contribueixin a desplegar solucions de ciutat intel·ligent als 
municipis. 
 
3. Període d’execució 
 

Els premis concedits a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar 
projectes desenvolupats durant el període comprès entre l’1 de gener i el 15 d’octubre de 
2018. 

 

4. Requisits per a la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 

1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquests premis les persones físiques (individualment o en 
grup) o jurídiques que hagin realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre 
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin 
les següents condicions: 
a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes. 
b) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:  

 Ser majors d’edat o bé acreditar l’autorització a participar al concurs per part del 
pare, mare o tutor legal. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
3. La presentació de la sol·licitud del premi comporta l’autorització del sol·licitant per tal 

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

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

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

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

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

l’atorgament del premi, d’acord amb el model normalitzat. 
8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

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

 
2.- Persones físiques 

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

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

l’atorgament del premi, d’acord amb el model normalitzat. 
5) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

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

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 12 d’octubre de 
2018 a les 23:59 h. 

 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 i 
informació tècnica més detallada podrà trobar-se a: http://www.diba.cat/smartregion/premis-
apps-iot-for-citizens 
 

http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens
http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens
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Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona o a qualsevol de les oficines de 
Registre de la corporació. 
 
També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(LPACAP).  
 
La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que 
regulen aquesta convocatòria.  

 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

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

 
8. Procediment de concessió 

 
El procediment de concessió dels premis objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 

 
9. Criteris objectius d’atorgament del premi 

 
Els premis s’atorgaran a aquelles propostes que obtinguin millor valoració un cop aplicats 
els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per poder ser valorada, una proposta haurà de complir els següents requisits: 
 

a) genèrics, comuns a tot tipus de propostes:  

 El contingut de les solucions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de 
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En 
aquest darrer cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres 
demarcacions, sempre que no superin en nombre aquells que formin part de la 
demarcació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

 En cas d'estar en fase comercial, és a dir, disponible en alguna de les botigues 
d'aplicacions mòbils existents, caldrà que hagi estat publicada per primer cop amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2018.  
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 L'aplicació ha de funcionar sobre un terminal mòbil o tauleta, com a aplicació nadiua 
en Android, iOS o Windows Phone o bé com a webapp.  

 
c) propostes únicament d’internet de les coses: 

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

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

coses:  

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

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

 

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

 Solvència tècnica i operacional (fins a 20 punts).   

 Originalitat, creativitat i component innovador (fins a 15 punts).  

 Disseny i facilitat d’ús (fins a 10 punts). 

 Estar basada en dades obertes d’una administració pública (fins a 15 punts). 

 Enviar dades a SENTILO DIBA des d’algun servei, aplicació, sensor o actuador (fins a 
10 punts). 

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

 
10. Quantia total màxima del premi a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió dels premis 
regulats en la present convocatòria serà de 6.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària i per la quantia màxima següent: 

 

 G/14200/49100/48100 6.000,00 € 
 

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

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

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

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

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

 Un tècnic municipal d’un ajuntament de la demarcació de Barcelona 

 Una persona experta que es dediqui professionalment a la gestió o  desenvolupament 
de solucions de territori intel·ligent.  

 
Entre el 17 d’octubre i el 2 de novembre de 2018, els participants dels quals s’hagin 
acceptat les seves propostes seran convocats per aquest òrgan a una sessió en la qual 
hauran de fer una demostració pràctica del funcionament de la solució proposada. En el cas 
que per a aquesta demostració es requereixi un dispositiu mòbil (apps i web apps), l’hauran 
de portar els mateixos aspirants. La no presentació a aquesta sessió comportarà l’exclusió 
de la proposta del procés de selecció. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament del premi serà aquell 
que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs. 

 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 

 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament dels premis serà, com a màxim, de trenta dies hàbils a comptar 
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
El veredicte del jurat es farà públic entre els dies 13, 14, i 15 de novembre de 2018, a 
l’estand de la Diputació de Barcelona, a l’Smart City Expo World Congress, en un acte que 
s’anunciarà oportunament.  
 
Un cop acordada la concessió dels premis, aquesta serà notificada a les persones 
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 42 de la LPACAP. 
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La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu, davant del jutjat contenció administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 

 
14. Acceptació dels premis 

 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves el premi així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la 
recepció de l’indicat acord. 

 
15. Obligacions dels beneficiaris 

 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests premis, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
del premi. 

 
1. Els/les perceptors/res de premis concedits per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

executar les activitats premiades de conformitat amb els principis de bona administració, 
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a 
les presents bases. 

 
2. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, al present premi i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en 
el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. Forma de pagament 
 
El pagament dels premis concedits, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins del 
termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 

Si el premi és atorgat a un col·lectiu de persones físiques, el seu import es dividirà a parts 
iguals entre tots els membres del grup. 
 

17. Termini i forma de justificació 
 

Els premis atorgats hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de novembre de 2018 
mitjançant un escrit signat pels beneficiaris en el qual s’indiqui, si es tracta d’una app o web 
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app, la URL pública de la web app o de descàrrega de l’aplicació premiada a la 
plataforma/es per a les quals hagi estat dissenyada i el compromís a mantenir-la disponible 
almenys durant un any a comptar des de la data de publicació. En cas que es premiï una 
solució d’IoT caldrà especificar els detalls de la implementació realitzada. 

 

18. Deficiències en la justificació 
 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació del premi. 

 

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar el premi. 

 

19. Compatibilitat amb d’altres ingressos 
 

Els premis atorgats seran compatibles amb qualsevol altre concedit per altres 
administracions o ens públics o privats. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la 
petició i/o obtenció de qualsevol altre ajut públic concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud. 

 

20. Publicitat dels premis concedits 
 

Els premis atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  

 
21. Causes de reintegrament  
 
Estarà obligat a reintegrar l’import del premi, el/la beneficiari/ària que l’hagi percebut 
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva 
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu del projecte; per incompliment de 
l’obligació de justificar en els terminis establerts i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
22. Obligats al reintegrament   

 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que gaudeixin de 

la condició de persones beneficiàries. 

 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

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

 
23. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
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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, article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
24. Responsabilitats 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que els beneficiaris 
dels premis poguessin realitzar en el desenvolupament de les aplicacions. 
 
25. Consultes sobre aquests premis  
 
Per a qualsevol consulta sobre el concurs es pot contactar amb la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, a través de l’adreça de 
correu electrònic smartregion@diba.cat o bé al telèfon 93 472 35 10. 
 
26. Aspectes tècnics per a la connexió a la instància de la plataforma SENTILO DIBA 

a disposició dels participants per al concurs 
 
La Diputació de Barcelona posa a disposició de tots els participants que vulguin presentar 
una solució d’internet de les coses als premis “Apps & IoT for citizens 2018, una única 
instància de la plataforma SENTILO DIBA (http://sentilo.diba.cat/sentilo-catalog-web/premis-
apps-iot) per a la realització dels seus projectes. 
 
Tots els participants que vulguin optar als premis APPS & IoT for citizens i que implementin 
una solució d’internet de les coses hauran de presentar formalment les seves propostes tal 
com indiquen les bases. 

 
Prèviament, per començar a provar la connexió amb SENTILO DIBA i desenvolupar el 
possible projecte, les persones físiques o jurídiques que mostrin interès en participar, 
hauran d'enviar un correu electrònic a l'adreça smartregion@diba.cat abans del 28 de 
setembre, on obtindran un identificador de proveïdor i una clau (token) que els convertirà en 
"proveïdors d'informació (desenvolupadors)" per a poder connectar els seus sensors o 
sistemes a la plataforma SENTILO DIBA. 
 
En aquest correu electrònic haurà d'aparèixer la següent informació i amb el següent format: 
 
Assumpte del missatge: 
“Accés a SENTILO DIBA  – [Nom i Cognoms de la persona responsable]" 
 
Cos del missatge: 
Nom i Cognoms (de la persona responsable) 
 
Número de NIF / NIE / Passaport 
 
Un arxiu adjunt amb el document escanejat/fotografiat del NIF/NIE/Passaport 
 
Sol·licitud de l'identificador de proveïdor i token i compromís de responsabilitat escrivint el 
següent text en el correu electrònic.  
 

mailto:smartregion@diba.cat
mailto:smartregion@diba.cat
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"Jo, [escriure Nom i Cognoms], amb número de [NIF/NIE/Passport] [escriure número de NIF, 
NIE o Passaport], sol·licito un identificador de proveïdor i una clau de proveïdor per poder 
tenir accés a la plataforma SENTILO DIBA de la Diputació de Barcelona com a pas previ per 
poder participar als premis “Apps & IoT for citizens 2018”, i em comprometo a fer un ús 
adequat d'aquest accés tal com estableixen les Condicions d'ús de l'API de la plataforma 
SENTILO DIBA per al premi Apps & IoT for citizens 2018 que es troben a 
http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens/condicions-us-api/ 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

Extracte de l’Acord de 22 de febrer de 2018 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoca l’atorgament dels premis, mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, “APPS&IOT for citizens 2018 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL 
SERVEI DE LA CIUTADANIA”  
 
Codi de la Convocatòria: 201820185120009723 
 
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 es poden trobar a 
http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens 

 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquest premi les persones físiques (individualment o en grup) 
o jurídiques que hagin realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament. 
 
Segon. Objecte 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels premis “APPS&IOT for citizens 
2018 – APPS I INTERNET DE LES COSES AL SERVEI DE LA CIUTADANIA” que atorga la 
Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, destinats a reconèixer la creació de serveis i aplicacions relacionades amb 
projectes innovadors d’internet de les coses, que utilitzin la plataforma d’actuadors i sensors 
SENTILO de la Diputació de Barcelona i que estiguin relacionats amb algun dels àmbits 
d’actuació de la Diputació de Barcelona o dels municipis de la seva demarcació. 
 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada pel Ple de 30 
de març de 2017. 
 
Quart. Quantia 
 
Un primer premi de 4.000 € i un segon premi de 2.000 €. 
 

http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens/condicions-us-api/
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 12 d’octubre de 
2018 a les 23:59 h. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Per poder ser valorada, una proposta haurà de complir els següents requisits: 
 
a) genèrics, comuns a tot tipus de propostes:  

 El contingut de les solucions pot fer referència a una única localitat o servei, dins de 
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, o bé abastar diferents municipis. En 
aquest darrer cas, no s’exclou que també es puguin incorporar municipis d’altres 
demarcacions, sempre que no superin en nombre aquells que formin part de la 
demarcació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

 En cas d'estar en fase comercial, és a dir, disponible en alguna de les botigues 
d'aplicacions mòbils existents, caldrà que hagi estat publicada per primer cop amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2018.  

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

 
c) propostes únicament d’internet de les coses: 

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

 
d) Propostes mixtes, on apareixen apps mòbils o webapps i elements d’internet de les 
coses:  

 El projecte no cal que tingui implementades totes les seves funcionalitats en el moment 
de presentar la proposta, però almenys ha d’haver pogut connectar-se i transmetre 
dades a la instància de la plataforma SENTILO DIBA que està a disposició dels 
participants del concurs. Tot i que es poden fer servir altres plataformes, no s’acceptaran 
projectes que no estiguin connectats d’alguna manera a la plataforma SENTILO DIBA. 
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Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexos 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
sis mil euros (6.000 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària G /142000/49100/ 48100 
del pressupost de despeses de 2018 de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
proposta d’addenda als convenis de col·laboració de dates 26 de març de 2014 i 
2 d’agost de 2015 per a la contractació, creació i desenvolupament de les Fases I 
i II del Programari TCQi i per a la regulació de l’explotació i manteniment 
d’aquesta aplicació.- 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. Atès que en data 26 de març de 2014 les parts signants, a excepció de la Diputació 

de Tarragona, varen signar el Conveni de Col·laboració per a la contractació de la 
creació i desenvolupament de la Fase I del programari TCQi i per a la regulació de 
l’explotació i el manteniment d’aquesta aplicació. La licitació, per raons d’eficiència, 
es tramità de forma conjunta mitjançant un únic expedient i un únic òrgan de 
contractació, que les parts acordaren encarregar a Infraestructures.cat. El contracte 
fou adjudicat a la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(en endavant l’ITec) en tant que és el titular de la metodologia SEGUITeC, 
anomenada TCQ. El contracte es va signar en data 17 de juny de 2014, amb un 
termini d’execució de 7 mesos. 
 

2. Vist que la Fase I es va finalitzar, les parts signants a excepció de la Diputació de 
Tarragona varen signar el 2 d’agost de 2015, el Conveni de Col·laboració per a la 
contractació, creació i desenvolupament de la Fase II del programari TCQi i per a la 
regulació de l’explotació i manteniment d’aquesta aplicació, encarregant les parts a 
la Diputació de Barcelona la licitació, també conjunta, amb un únic expedient. El 
contracte es formalitzà l’1 de desembre de 2015, finalitzant (després d’una 
ampliació del termini d’execució de 6 mesos) el 30 de juny de 2017. 

 

3. Atès que actualment la creació i desenvolupament del programari TCQi està 
totalment realitzat i en fase d’ús i explotació, essent la composició del seus Mòduls: 
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- Mòdul de Manteniment d’edificis 

- Mòdul de Pressupostos 

- Mòdul de Certificació  

- Mòdul de comparació d’ofertes 

- Mòdul de Consolidació de la informació (Àrea col·laborativa)  
- Mòdul de Planificació de treballs i econòmic  

- Mòdul d’Estimació de costos  
- Mòdul de Seguretat i Salut 
- Mòdul de Control de qualitat  
- Mòdul de gestió mediambiental  
- Mòdul de Control de costos  

 

4. Vist que d’acord amb els termes dels esmentats Convenis de col·laboració, les 
Administracions i Entitats públiques signants, són cotitulars de l’aplicació informàtica 
TCQi i, com a tals, ostenten la titularitat dels drets d’autor de la mateixa, entenent-
se inclosos cadascun dels mòduls i utilitats de l’aplicació TCQi, compresos en 
ambdues Fases en els següents percentatges: 

 

- Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya SAU (Infraestructures.cat): 44,68% 

- L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Infraestructures Municipals SA 
(BIMSA): 21,27% 

- L’Ajuntament de Girona: 2,13% 
- La Diputació de Barcelona: 21,27 % 
- La Diputació de Lleida: 2,13% 
- La Diputació de Girona: 2,13% 
- L’Àrea Metropolitana de Barcelona: 6,39% 

 

5. Vist que aquestes Administracions i Entitats públiques varen acordar, mitjançant els 
esmentats Convenis, cedir a l’ITeC els drets d’explotació de l’aplicació informàtica 
TCQi, amb caràcter exclusiu, en l’àmbit territorial d’arreu del món i mentre l’aplicació 
TCQi sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitats Públiques titulars. Aquesta 
cessió compren els drets de reproducció, distribució i transformació. L’abast de dita 
cessió en exclusiva resta condicionada a l’estricte compliment per part de l’ITeC de 
les avaluacions i millores del Programari TCQi que s’aprovin per la Comissió de 
Coordinació i Seguiment de la present Addenda.  
 

6. Vist que la Diputació de Tarragona ha manifestat el seu interès en afegir-se al 
conjunt d’Administracions i Entitats Públiques titulars d’aquesta aplicació TCQi i 
està disposada a assumir la part proporcional de càrregues i beneficis que li 
pertoquin. 

 

7. Vist que pel que fa al règim d’ús i explotació de l’aplicació informàtica TCQi, que 
inclou el seu manteniment i evolució, aquest fou regulat en els Convenis de 
col·laboració esmentats. Aquest règim, en tant que propi dels drets de titularitat de 
les administracions i entitats públiques es manté vigent en virtut de les respectives 
clàusules Novenes dels Convenis que preveien: 
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“...les clàusules relatives a la titularitat i a les cessions de Drets es mantindran vigents 
mentre l’aplicació TCQi sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitats públiques 
signats...”; 

 

8. Atès el previst a la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 
Règim Jurídic del Sector Públic, el règim d’explotació i ús de l‘aplicació TCQi i el 
manteniment i evolució previst en els esmentats Convenis, finalitzarà l’1 d’octubre 
de 2020. 
 

9. Es per tot que les parts acorden subscriure la present addenda als convenis de 
col·laboració signats en dates 26-03-2014 i 02-08-2015 per a la contractació, 
creació i desenvolupament de les Fases I i II del programari TCQi per a la regulació 
de l’explotació i manteniment d’aquesta aplicació, que té per objecte la redistribució 
dels percentatges de titularitats per la incorporació de la Diputació de Tarragona, 
així com la nova regulació de la Comissió de Coordinació i Seguiment que assumirà 
les funcions relacionades amb l’explotació, manteniment, actualització i millora de 
l’aplicació TCQi.  
 

Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 3.4.i) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/2016, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), 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 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017). 
 
2. En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
eleva a la Junta de Govern, l’adopció del següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’addenda als convenis de col·laboració de dates 26 de març de 
2014 i 2 d’agost de 2015 signats per a la contractació, creació i desenvolupament de 
les Fases I i II del Programari TCQi i per a la regulació de l’explotació i manteniment 
d’aquesta aplicació, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“Addenda als Convenis de Col·laboració de dates 26 de març de 2014 i 2 d’agost de 
2015 signats per a la contractació, creació i desenvolupament de les Fases I i II del 
Programari TCQi per a la regulació de l’explotació i manteniment d’aquesta aplicació.  
 

INTERVENEN 
 

D’una part, el Sr. Jordi Joan Rosell Selvas de l’empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU (Infraestructures.cat), 
com a Director de Producció, en virtut de l’acord del Consell d’Administració 
d’Infraestructures.cat de data 20 de desembre de 2017, pel que s’autoritzava per a la 
signatura de l’Addenda als Convenis de col·laboració de dates 26-03-2014 i 02-08-2015. 
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D’altra part, el Sr. Jordi Campillo Gámez, Conseller Delegat de l’empresa municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Infraestructures Municipals SA (BIMSA), nomenat 
per acord del Consell d’Administració de data 27 de juliol de 2015, pendent d’inscripció al 
Registre Mercantil. 
 

D’altra part, l’Il·lma. Sra. Marta Madrenas Mir, Alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de 
Girona, en virtut de les atribucions conferides per l’Acord del Ple Extraordinari de 18 de 
març de 2016, pel qual se la faculta per assumit els compromisos derivats d’aquest Conveni. 
Assistit pel Sr. José Ignacio Araujo Gómez, Secretari General de l’Ajuntament.  
 

D’altra part, l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, Diputat Delegat de l'Àrea d'Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de la Diputació de Barcelona, 
nomenat pel decret de la Presidència de data 29 de juliol de 2015. Assistit pel Sr. Albert 
Ortiz Villuendas, Secretari delegat en virtut de les atribucions conferides pel Decret de 
Presidència de data 16 de desembre de 2013.  
 

D’altra part, l’Il·lm. Sr. Joan Reñé Huguet, President de la Diputació de Lleida, en virtut de 
les atribucions conferides per l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 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. 
 
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Pere Vila Fulcarà, President de la Diputació de Girona, nomenat en 
sessió constitutiva de data 1 de juliol de 2015, en virtut de les atribucions conferides per 
acord de la Junta de Govern, de data 19 de maig de 2015. Compareix assistit pel Sr. Jordi 
Batllori Nouvilas Secretari General de la Diputació en virtut de les atribucions conferides per 
la Resolució General d'Administració Local de data 18 de juny de 2013.  
 
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, President de la Diputació de Tarragona, en virtut 
de les atribucions que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb el número 3 de l’article 90 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la corporació en sessió ordinària de 29 de 
juny de 2015. Assistit per la Secretària General Sra. Pilar Sánchez Peña, que actua de 
fedatària de l’acte. 
 
I d’altra part, el Sr. Ramon Maria Torra Xicoy, Gerent de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, nomenat per acord del Consell Metropolità de data 30 de juliol de 2015 i en 
virtut de les competències delegades per la Presidència de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona mitjançant resolució de data 30 de juliol de 2015.  
 
(en endavant les Administracions i Entitats públiques signants) 
 
Les persones reunides es reconeixen la competència necessària per formalitzar la present 
Addenda, i en conseqüència 
 

EXPOSEN 
 

I- Que en data 26 de març de 2014 les parts signants, a excepció de la Diputació de 
Tarragona, varen signar el Conveni de Col·laboració per a la contractació, creació i 
desenvolupament de la Fase I del Programari TCQi i per a la regulació de l’explotació i el 
manteniment d’aquesta aplicació, quina licitació per raons d’eficiència es tramità de forma 
conjunta mitjançant un únic expedient i un únic Òrgan de Contractació que les parts 
acordaren encarregar a Infraestructures.cat, el corresponent contracte fou adjudicat a la 
Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (en endavant l’ITec) en tant 
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que titular de la metodologia SEGUITeC, anomenada TCQ. El corresponent contracte es 
formalitzà en data 17-06-2014 amb un termini d’execució de 7 mesos 
 

Una vegada en marxa la Fase I, les parts signants, a excepció de la Diputació de Tarragona, 
varen formalitzar en data 02-08-2015 el Conveni de Col·laboració per a la contractació, 
creació i desenvolupament de la Fase II del programari TCQi i per a la regulació de 
l’explotació i manteniment d’aquesta aplicació, encarregant les parts a la Diputació de 
Barcelona la licitació també conjunta amb un únic expedient i Òrgan e Contractació 
d’aquesta Fase II, quin contracte es formalitzà en data 01-12-2015, el qual va ser objecte 
d’ampliació del termini d’execució, tot finalitzant en data 30-06-2017. 
 

Actualment la creació i desenvolupament del programari TCQi està totalment realitzat 
d’acord amb el contractes adjudicats i en fase d’ús i explotació, essent la composició del 
seus Mòduls els següents: 
 

- Mòdul de Manteniment d’edificis 
- Mòdul de Pressupostos 
- Mòdul de Certificació  
- Mòdul de comparació d’ofertes 
- Mòdul de Consolidació de la informació (Àrea col·laborativa)  
- Mòdul de Planificació de treballs i econòmic  
- Mòdul d’Estimació de costos  
- Mòdul de Seguretat i Salut 
- Mòdul de Control de qualitat  
- Mòdul de gestió mediambiental  
- Mòdul de Control de costos.  

 

II- Que d’acord amb els termes dels esmentats Convenis de Col·laboració, les seves 
Administracions i Entitats públiques signants, són cotitulars de l’aplicació informàtica TCQi i, 
com a tals, ostenten la titularitat dels drets d’autor de la mateixa, entenent-se inclosos 
cadascun dels mòduls i utilitats de l’aplicació TCQi, compresos en ambdues Fases en els 
següents percentatges: 
 
- Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures.cat: 44,68% 
- L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant BIMSA: 21,27% 
- L’Ajuntament de Girona: 2,13% 
- La Diputació de Barcelona: 21,27 % 
- La Diputació de Lleida: 2,13% 
- La Diputació de Girona: 2,13% 
- L’Àrea Metropolitana de Barcelona: 6,39% 
 
Aquestes Administracions i Entitats públiques varen acordar mitjançant els precitats 
Convenis de col·laboració, cedir a l’ITeC els drets d’explotació de l’aplicació informàtica 
TCQi a l’ITEC, amb caràcter exclusiu, en l’àmbit territorial d’arreu del món i mentre 
l’aplicació TCQi sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitats Públiques titulars. Aquesta 
cessió compren els drets de reproducció, distribució i transformació. L’abast de dita cessió 
en exclusiva resta condicionada a l’estricte compliment per part de l’ITeC de les avaluacions 
i millores del Programari TCQi que s’aprovin per la Comissió de Coordinació i Seguiment del 
present Conveni. En cas d’incompliment, la cessió de dret por ser objecte de revocació.   
 
III- Que la Diputació de Tarragona ha manifestat el seu interès en afegir-se al conjunt 
d’Administracions i Entitats Públiques titulars d’aquesta aplicació TCQi i està disposada a 
assumir la part proporcional de càrregues i beneficis que li pertoquin. 
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IV- Que pel que fa al règim d’ús i explotació de l’aplicació informàtica TCQi, que inclou el 
seu manteniment i evolució, aquest fou regulat en els Convenis de Col·laboració de dates 
26-03-2014 i 02-08-2015. Aquest règim, en tant que propi dels drets de titularitat de les 
Administracions i Entitats Públiques es manté vigent en virtut de les respectives clàusules 
Novenes dels convenis que preveien: les clàusules relatives a la titularitat i a les cessions de 
Drets es mantindran vigents mentre l’aplicació TCQi sigui d’utilitat per a les Administracions i 
Entitats públiques signats; així com d’acord amb allò previst a la Disposició Addicional 
Vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, en virtut de la 
qual la seva vigència finalitzarà l’1 d’octubre de 2020.   
 
D’acord amb l’exposat, les parts signants formalitzen la present Addenda als Convenis de 
26-03-2014 i 02-08-2015 (en endavant Addenda), concretant els següents acords: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Objecte de l’Addenda 
 

La present Addenda té per objecte la integració de la Diputació de Tarragona com a cotitular 
de l’aplicació informàtica TCQi, amb l’establiment del nou repartiment de titularitats de 
l’aplicació entre les diferents Administracions i Entitats públiques signants; i la regulació de 
la Comissió de Coordinació i Seguiment de l’explotació integrada pels representats de les 
Administracions i Entitats Públiques que s’encarregarà de vetllar per la correcta explotació, 
manteniment, actualització i millora de l’aplicació informàtica TCQi.  
 
SEGON.- Titularitat de l’aplicació informàtica TCQi 
 
La Diputació de Tarragona s’integra com Administració cotitular de l’aplicació TCQi amb un 
percentatge del 2,085%, amb la conseqüent redistribució de percentatges de titularitat dels 
drets d’autor sobre l’aplicació, que es concreta en el detall següent:  
 
- Generalitat de Catalunya, mitjançant Infraestructures.cat: 43,75%. 
- L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant BIMSA: 20,83% 
- L’Ajuntament de Girona: 2,085% 
- La Diputació de Barcelona: 20,83% 
- La Diputació de Lleida: 2,085% 
- La Diputació de Girona: 2,085% 
- La Diputació de Tarragona: 2,085% 
- L’Àrea Metropolitana de Barcelona: 6,25% 
 
La Diputació de Tarragona, com Administració adherida al grup de cotitulars, aportarà per a 
l’exercici 2017, en concepte de part proporcional de càrregues i beneficis que li pertoquen, 
la quantitat de 85.704 € + IVA. L’aportació serà destinada al manteniment i millora de 
l’aplicació TCQi, a quin efecte l’ITeC presentarà factura a nom de la Diputació de Tarragona, 
durant el primer trimestre de 2018.   
 
Pel que fa a la resta de condicions derivades de la titularitat de l’aplicació TCQi es mantenen 
vigents les condicions previstes en les respectives clàusules dels Convenis de Col·laboració 
de dates 26-03-2014 i 02-08-2015.  
 
TERCER.- Constitució d’una Comissió de Coordinació i Seguiment durant l’explotació 
de l’aplicació informàtica TCQi  
 
Per tal de vetllar per la correcta explotació, manteniment, actualització i millora de l’aplicació 
informàtica TCQi, d’acord amb els criteris i necessitats de les Administracions i Entitats 
públiques signants, es crearà una Comissió de Coordinació i Seguiment que estarà 
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integrada pels representants de les Administracions i Entitats públiques signants, que es 
designin a l’efecte, amb un nombre màxim de 2 persones per cadascuna de les 
Administracions i Entitats públiques. Formarà part també d’aquesta Comissió l’ITeC però 
sense dret de vot. 
 

Les funcions principals de la Comissió de Coordinació i Seguiment seran les següents: 
 

- Validar el pressupost anual de cada exercici per a l’explotació de l’aplicació TCQi, 
exceptuant aquells casos de desequilibri pressupostari que requereixin d’eventuals 
ingressos extraordinaris.  

 

- Fer un seguiment de les propostes de comercialització del producte i seguiment de les 
mateixes.  

 

- Avaluar els resultats de l’explotació econòmica del TCQi i validar l’informe d’explotació 
que haurà de presentar l’ITeC anualment.  

 

- Validar les tasques executades per l’ITeC a efectes d’aprovació de les liquidacions 
anuals del pressupost d’explotació i manteniment.  

 

- Validar la possible baixa d’Administracions i/o Entitats públiques i, en el seu cas la 
redistribució dels percentatges de titularitat, sense perjudici de l’acord que a l’efecte 
hagin de prendre la resta d’Administracions i Entitats públiques.  

 

- Fer el seguiment de la cessió de llicències d’ús dels mòduls del TCQi a Ajuntaments.  
 

- Seguir l’adequada evolució del desenvolupament del programari, així com el seu 
manteniment. Seguiment de les incidències.   

 

- Analitzar experiències, nous coneixements, resultats, etc. obtinguts en l’ús, directe o 
indirectament del TCQi, per tal de millorar les seves prestacions tant des del punt de 
vista del programari com de les utilitats. 

 

- Aquesta evolució, entesa com a millora de les prestacions del programari i/o la 
incorporació de noves prestacions i funcionalitats, ha de respondre a les demandes dels 
titulars i dels usuaris.   

 
- Determinar i aprovar les propostes de millora o de manteniment evolutiu de l’aplicació 

TCQi.  
 

- Altres que la pròpia evolució de la programació informàtica ho requereixin. 
 

La Comissió de Coordinació i Seguiment es reunirà almenys dos cops a l’any, una el mes de 
novembre per a l’aprovació del pressupost de l’exercici següent i un altre el mes de març 
per a l’aprovació de la liquidació de l’exercici anterior. Addicionalment, la Comissió es 
reunirà sempre que a petició d’un dels membres, la intenció d’assistència sigui de la meitat 
més un de tots els seus membres.  
 

El Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals 
d’Infraestructures (o la persona que en cada moment ocupi el càrrec definit o el seu 
equivalent) actuarà com a President de la Comissió amb funcions de coordinació. La 
Secretaria de la Comissió l’ostentarà un representant de l’ITeC. 
 

A efectes de vot cada Administració i Entitat pública disposarà del vot equivalent al 
percentatge de titularitat previst en l’Acord Segon, independentment del nombre de 
membres assistents. Els acords es prendran pel vot favorable de més del 50% del 
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percentatge de titularitat, tant dels presencials com dels vots delegats de manera 
documental. 
 

QUART.- Vigència del règim d’explotació i ús de l’aplicació TCQi i manteniment i 
evolució previst en Convenis de Col·laboració de dates 26-03-2014 i 02-08-2015 
 

D’acord amb el previst a l’Expositiu V, el règim d’explotació i ús de l’aplicació TCQi i 
manteniment i evolució previst en els Convenis de col·laboració de dates 26 de març de 
2014 i 2 d’agost de 2015 es manté vigent, en tant que propi de drets de titularitat 
d’Administracions i Entitats Públiques, al qual les Administracions i Entitats Públiques 
signants es remeten per a la seva aplicació.  
 

En aplicació de la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim 
jurídic del Sector Públic, els Convenis de Col·laboració signats amb anterioritat a l’entrada 
en vigor de dita llei, adapten de forma automàtica el termini de la seva vigència d’acord amb 
el previst a l’article 49.h) 1º, passant a tenir un termini de vigència de 4 anys des de la data 
d’entrada en vigor de la llei que va tenir lloc el 2 d’octubre de 2016. 
 

Per tant, el règim d’explotació i ús de l’aplicació TCQi i manteniment i evolució previst en els 
Convenis de Col·laboració de dates 26-03-2014 i 02-08-2015 té una vigència de fins l’1-10-
2020.  
 

CINQUÈ.- La resta d’acords previstos en els Convenis de Col·laboració de dates 26-03-2014 i 
02-08-2015 vinculats a la seva titularitat i que no hagin estat modificats per la present 
Addenda es mantenen vigents.  
 

I, com a prova de conformitat, els atorgants signen la present Addenda per septuplicat 
exemplar i a un sòl efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament 
 

Annex  
 

Cessió de llicències d’ús dels mòduls del TCQi a Ajuntaments i Consells Comarcals: 
 
L’entitat encarregada en cada moment de l’explotació del TCQi cedirà als Ajuntaments i 
Consells Comarcals de l’àmbit territorial de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida 
i Girona així com de l’Àrea Metropolitana de Barcelona el nombre determinat de llicències 
(amb la totalitat del mòduls) que s’especifiquen a la taula adjunta. 
 
La cessió d’aquestes llicències, només per ús propi, serà gratuïta en el nombre indicat. Si un 
Ajuntament desitja disposar d’un nombre més gran de llicències se li aplicarà un descompte 
del 25% sobre la tarifa vigent a cada moment. 
 

Municipis per núm. 
d'habitants 

Nombre de llicències 
de cessió gratuïta 

Llicències successives 
 

Fins a 5.000 habitants 1  
 
 
 

25% de descompte sobre 
tarifa vigent 

de 5.001 a 10.000 habitants 2 

de 10.001 a 25.000 habitants 3 

de 25.001 a 50.000 habitants   4 

de 50.001 a 100.000 habitants 5 

Més de 100.000 habitants  10 

 
Aquesta cessió de llicències comportarà estar donat d’alta del servei de manteniment, el 
qual dóna dret al servei d’atenció telefònica i a les actualitzacions del programari TCQi. 
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Cost de manteniment de les llicències: 
 
- El manteniment de la primera llicència del mòdul de pressupost serà gratuït en tant que 

l’aplicació sigui d’utilitat per a les Administracions i Entitats Públiques signatàries del 
Conveni. 

 
- El manteniment de les següents llicències del mòdul de pressupost i de la resta de 

mòduls (des de la seva primera llicència) tindrà una bonificació del 25% sobre la tarifa 
vigent en cada moment.  

 

 Mòduls  1a. Llicència Resta llicències 

- Pressupostos i condicions 
tècniques 

Gratuït 25% bonificació 

- Planificació/seguiment del treball 
- Seguiment econòmic i certificacions 
- Licitació i comparació ofertes 
- Gestió de control de Qualitat 
- Estudis i Plans Seguretat i salut 
- Gestió ambiental 
- Estudi, control i gestió de costos 

durant l’execució d’una obra  
- Estimació del cost d’una obra previ 

al projecte 
Planificació i gestió de 
manteniment 

- Gestió centralitzada de dades 
d’obres i projectes  

25% bonificació 25% bonificació 

En tot cas la quota de manteniment màxima a pagar anualment per un Ajuntament serà la 
que s’indica a la següent taula: 
 

Municipis per núm. d'habitants Quota manteniment límit anual (*) 
 

Fins a 5.000 habitants 300 € 

de 5.001 a 10.000 habitants 640 € 

de 10.001 a 25.000 habitants 900 € 

de 25.001 a 50.000 habitants   1.260 € 

de 50.001 a 100.000 habitants 1.625 € 

Més de 100.000 habitants  3.000 € 

 
(*) Aquesta quantitat límit s’incrementarà anualment amb la mateixa proporció en la que es 
revisin les tarifes de manteniment. 
 
En el cas de comercialització del software en la modalitat de pagament per ús, es 
considerarà com a cost d’amortització de TCQi un 50% de la quota i l’altre 50% com a cost 
de manteniment (suport tècnic i actualitzacions).” 

 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució als següents interessats: a Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya, SAU, Barcelona Infraestructures Municipals SA, 
l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, la Diputació de 
Tarragona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 
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Servei de Programació 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 
pressupost per programes del 4t. trimestre de l’any 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: 
 
“Els pressupostos de la Diputació de Barcelona és una eina que, a més d’ordenar 
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves 
despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les 
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació, i les 
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius. 
 
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es 
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de 
les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació 
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen 
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos 
necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una relació dels indicadors 
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del 
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.  
 
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals.  
 
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com 
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i 
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.  
 
Les bases d’execució del pressupost de 2017 en la Base 7 sobre Informació als 
Òrgans de Govern, determina: 
 

“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i 
amb la periodicitat següent: 

- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del 
pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el 
qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement” 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats el President delegat que subscriu, en ús 
de les atribucions que té conferides per delegació de la Presidència en virtut del que 
disposa l’apartat 5.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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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) proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
RESTAR ASSABENTADA de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del quart trimestre de l’any 2017 que s’incorpora a l’expedient.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Com és habitual, demanarem la 
valoració política del Govern respecte a aquest informe de seguiment, en aquest cas ja 
del darrer trimestre del 2017. Per tant, s’acaba l’any i esperem, com sempre, alguna 
autocrítica, també.  
 
Respon el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: Bé. Bon dia a tots i a totes. 
Com sempre, l’evolució que segueix el Pressupost està dins dels paràmetres que 
nosaltres preveiem, amb els defectes que són històrics a la casa i per als quals estem 
buscant solucions des de fa temps, però per les característiques de la pròpia 
Diputació, de l’Administració, i pel fet que hi ha una normativa superior que ens obliga 
a actuar d’una manera concreta, i parlem de les normatives que venen de la Llei de 
Pressupostos de l’Estat, al final el compliment del Pressupost i el seguiment dels 
programes es veuen afectats. 
 
Tot i això, ho he explicat moltes vegades, s’està treballant justament des de l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria perquè sigui possible aclarir o esmenar aquelles errades o 
aquelles qüestions que, al llarg del temps, s’han anat produint. No ho estem 
aconseguint en la mesura que volíem, però sí que ho estem aconseguint en una part 
important del que forma part del pressupost no d’inversió sinó del pressupost ordinari 
de la Diputació. 
 
19.- 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 Feliu de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Reforma 
i ampliació del casal de joves 2018” 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. 

 
2. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, va presentar en data 21 febrer de 2018 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma i ampliació del casal de joves 
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2018”, 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 a 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:  
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Ens local:  Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
Actuació:  Reforma i ampliació del casal de joves 2018 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,40% 
Interessos implícits estimats  3.789,19 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 1/2018 

* d’acord amb la Resolució de 02.02.2018 (B.O.E. núm. 31, de 03.02.2018) 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.”  
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció a l'Ajuntament de Manresa, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar inversions del pressupost 2018.- 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 i prorrogat per a 2018.  
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text de la 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 18 desembre de 2017 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 2018 
 
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 Manresa presentà en data 23/02/2018 una sol·licitud d'un préstec de 
6.068.983,00 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 Manresa. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 6.068.983,00 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 
0,554%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 6.068.983,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 187.389,30 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 
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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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 187.389,30 EUR a l'Ajuntament de Manresa per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, SA., 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 
23/02/2018, 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 Manresa, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la concessió 
demanial de la finca Torre Marimon a favor de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) i la minuta del conveni que la regula.- 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 (en endavant indistintament referida com la Diputació) 

és propietària de la finca coneguda com Torre Marimon ubicada en el terme 

municipal de Caldes de Montbui, conformada per diferents finques registrals, dins 

les qual existeixen les d’edificacions i instal·lacions que es relacionen en l’Annex 

II. 

 

2. Aquests terrenys i edificacions figuren inscrits a l’Inventari de Béns de la 

Corporació amb naturalesa jurídica de béns de domini públic. 

 

3. L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (en endavant IRTA), és una 

empresa pública subjecta al dret privat, creada per la Llei 23/1985, del 28 de 

novembre, de creació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, que 

fou derogada per la Llei 4/2009, del 15 d’abril, que el regula en l’actualitat, i que 

s’adscriu, d’acord amb la mateixa, al departament competent en matèria 

d’agricultura i alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
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4. La missió de l'IRTA és la de contribuir a la modernització, competitivitat i 

desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, al 

proveïment d'aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la 

millora del benestar de la població. 

 

5. La Generalitat de Catalunya en matèria d’agricultura i ramaderia, d’acord amb 

l’article 116.1, lletra h, de l’Estatut d’Autonomia, ostenta la competència per la 

recerca, el desenvolupament, la transferència tecnològica, la innovació de les 

explotacions i les empreses agràries i alimentàries i la formació en aquestes 

matèries.  

 

6. En data 22 de juny de 2005 es va signar un conveni de col·laboració entre la 

Generalitat de Catalunya, representada pel Conseller de l’aleshores anomenat 

Departament de Ramaderia i Pesca i la Diputació, representada pel President de 

la corporació, per tal d’integrar la Torre Marimon al sistema cooperatiu de recerca i 

desenvolupament agroalimentari cooperatiu (d’R+D), que s’havia impulsat per la 

Generalitat de Catalunya mitjançant acords amb diferents institucions i estaments 

públics i privats.  

 

7. D’acord amb el citat conveni la Torre Marimon es considerava un centre adscrit a 

l’IRTA, que es configurava com a Estació Experimental per tal d’acomplir un doble 

objectiu: 

 

a. Contribuir, a través del desenvolupament d’activitats de recerca, formació 

especialitzada i capacitació vinculades al sector agrari i ramader a la 

modernització, millora i desenvolupament sostenible del sector agroalimentari 

català així com al desenvolupament social i econòmic dels diferents sectors 

vinculats, directa o indirectament, amb aquest sector i, en general contribuir al 

benestar econòmic i social del conjunt de a població. 

 

b. Potenciar el paper territorial i l’ús públic de la finca Torre Marimon, en la que 

s’ubicaria l’Estació Experimental.  

 

8. En execució del conveni signat amb la Generalitat, la Diputació de Barcelona i 

l’IRTA van signar el 29 de setembre de 2006, un conveni que regulava la 

concessió demanial a favor de l’IRTA de la finca Torre Marimon, per 50 anys, 

prorrogables per períodes quinquennals. 

 

9. Amb posterioritat, per acord de 30 de setembre de 2010, la Junta de Govern de la 

Diputació va autoritzar a l’IRTA la signatura d’un conveni marc de col·laboració 

amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la posada en marxa i funcionament 

d’horts domèstics en la part d’ús públic de la finca.  

 

10. Aquest conveni es va signar el 15 de desembre de 2010 entre l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui i l’IRTA. Té establertes pròrrogues tàcites per temps indefinit i 

no ha estat denunciat per les parts. Per aquest motiu, d’acord amb la Disposició 

Addicional Vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
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Públic, el termini de vigència serà de quatre anys a comptar des de l’entrada en 

vigor de la dita llei el 2 d’octubre de 2016. 

 

11. Durant el període 2007-2012, l’IRTA va consolidar la seva presència a la Torre 

Marimon en tres àmbits: en relació amb l’activitat com estació experimental, pel 

que fa a l’eficiència en la gestió i per últim, pel que fa a l’ús dels espais i a la 

ubicació de la seva seu i serveis corporatius, amb voluntat de permanència a llarg 

termini. A aquests efectes, l’IRTA va dur a terme una inversió en obres de 

rehabilitació dels edificis, instal·lacions i espais de Torre Marimon per import de 

8.099.800,91 euros.  

 

12. Atesa la inversió realitzada i amb l’objectiu de compatibilitzar les activitats 

d’R+D+T que hi desenvolupava l’IRTA amb els usos públics de la finca, les parts 

van signar el 30 de desembre de 2014 un nou conveni, que fou inscrit en el 

Registre d’Acords de la corporació amb el núm. 1800/14, deixant sense efecte el 

conveni de 29 de setembre de 2006. 

 

13. En la reunió de 10 de març de 2016, la Comissió de seguiment del conveni va 

acordar iniciar els tràmits per modificar el conveni vigent entre les parts amb 

l’objectiu de que l’IRTA mantingui i gestioni els espais públics de la finca. 

 

14. La Diputació de Barcelona, no té necessitat d’ús dels terrenys destinats a ús comú 

general i la minuta del nou conveni que ha de substituir el signat el 30 de 

desembre 2014, garanteix el manteniment d’aquest ús públic. 

 

15. Consten en l’expedient la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació 

Econòmica i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 29 

de gener de 2018 i 7 de febrer de 2018, respectivament. 
 

Fonaments de Dret 

 

Pel que fa a la capacitat jurídica de les administracions locals 

 

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

endavant LRBRL), estableix en el seu article 5, la plena capacitat jurídica dels 

ens locals pel compliment dels seus fins, dins l’àmbit de les seves respectives 

competències, per a adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar 

tota classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis 

públics, obligar-se, interposar els recursos establerts i exercir les accions 

previstes a les lleis. 

 

II. En sentit similar es pronuncia l’article 28 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 

pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant 

RPC). 

 

Pel que fa als principis d’actuació administrativa  
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III. La legislació de règim local estableix els principis de lleialtat institucional, de 

cooperació, col·laboració i assistència activa en les relacions 

interadministratives per al compliment de les funcions que corresponen a altres 

administracions. En aquest sentit es destaquen els articles 144 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC) i els articles 10 i 55.e de 

la LRBRL. 

 

IV. Finalment en la legislació de règim administratiu general, aquests principis i 

deures, consten en Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya, article 107, en la Llei 40/2015, 

d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant LRJSP), articles 140 

i 141. 

 

V. Específicament, l’article 144.g de la LRJSP, pel que fa a les diverses tècniques 

de cooperació, en matèria patrimonial, es refereix als canvis de titularitat i la 

cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial. 

 

VI. En aquest sentit, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 

administracions públiques (en endavant LPAP), estableix en el seus articles 

183 bàsic i 185, supletori, els principis als que s’ajustaran les relacions 

recíproques entre administracions amb component patrimonial, destacant els 

de cooperació i assistència. 

 

Relatius a la concessió demanial  

 

VII. L’article de caràcter bàsic 93.1 de la LPAP permet l’adjudicació directa de les 

concessions demanials en els supòsits prevists a l’article 137.4 del mateix text 

legal, sempre i quan concorrin circumstàncies excepcionals, degudament 

justificades. 

 

VIII. Entre els supòsits de l’article 137.4 de la LPAP es preveu que el concessionari 

sigui una altra administració pública o en general qualsevol personal jurídica de 

dret públic o privat que pertanyi al sector públic, com és el cas de l’IRTA. 

 

IX. D’acord amb el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Caldes de 

Montbui, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 17 de 

juliol de 2009, els terrenys on s’ubica la Torre Marimon estan classificats com a 

sòl no urbanitzable comú. 

 

X. D’altra banda, el text refós del Pla espacial de la finca Torre Marimon aprovat 

definitivament per acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona en 

data 17 de desembre de 2009, i publicat al DOGC en data 17 de març de 2010, 

determina les condicions d’ordenació i ús de la finca Torre Marimon qualificada 

de clau F8 al POUM vigent.  

 

XI. Així doncs, d’acord amb el planejament urbanístic, la finca està situada en sòl 

no urbanitzable. Els usos permesos a la Torre Marimon són l’agrícola, el 
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ramader i el forestal, i la recerca i el desenvolupament lligada a aquests tres 

àmbits, a banda d’un àrea destinada a ús públic esportiu recreatiu. 

 

XII. El règim urbanístic d’usos de la finca descrit és bastant limitat. Per aquest 

motiu, la Diputació de Barcelona no té previst utilitzar-lo directament d’acord 

amb l’ordenació de l’ús efectuada, atès que aquestes activitats no són objecte 

de les competències pròpies de la Diputació de Barcelona.  

 

XIII. Ara bé, les activitats a les que es dedica l’IRTA són plenament concordants 

amb aquests usos tan específics tal i com es detalla a continuació. 

 

XIV. L’IRTA és una empresa pública subjecta al dret privat regulada actualment per 

la Llei 4/2009, del 15 d’abril. S’adscriu, d’acord amb la mateixa, al departament 

competent en matèria d’agricultura i alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 

XV. La missió de l'IRTA és la de contribuir a la modernització, competitivitat i 

desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, al 

proveïment d'aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la 

millora del benestar de la població. Per tal d’aconseguir-ho realitza activitats de 

recerca i investigació en aquests camps. 

 

XVI. Aquestes activitats de recerca i investigació les realitza a la finca objecte de la 

concessió demanial i són plenament concordants amb els usos atribuïts a la 

finca pel planejament. 

 

XVII. Així mateix, la missió de l’IRTA en tant que persegueix el desenvolupament 

sostenible dels sector agrari i la millora del benestar de la població és d’interès 

per a la població en general i també per l’economia del país. 

 

XVIII. Per últim cal recordar que en tant l’IRTA s’adscriu al Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació 

mitjançant la concessió demanial, també coopera i col·labora al 

desenvolupament de les competències de la Generalitat en matèria 

d’agricultura establertes a l’article 116.1h de l’Estatut d’Autonomia, en els 

termes de l’article 143 de la LRJSP i d’acord amb el conveni signat el 22 de 

juny de 2005. Per tant, la concessió compleix amb els principis de col·laboració 

i cooperació entre administracions públiques que han d’inspirar l’exercici de les 

competències sobre domini públic. 

 

XIX. El Pacte Quart del conveni proposat estableix que la part de la finca reservada 

a l’ús públic s’ha de mantenir d’acord amb aquest règim i estableix l’obligació 

de l’IRTA de manteniment d’aquests espais. Per aquest motiu, els pactes 

previstos en el conveni respecten l’ús comú general i satisfan interessos locals, 

en els termes d’allò establert l’article bàsic 6 de la LPAP. 

 

XX. El termini màxim pel qual es pot establir una concessió és de 75 anys, d’acord 

amb l’article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 

Administracions Públiques (en endavant LPAP). Atès que l’IRTA gaudeix en 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

232 

qualitat de concessionari de gran part de la finca des del 29 de setembre de 

2006 any en què es va signar el primer dels convenis, i la durada del nou 

conveni s’estableix fins el 29 de setembre de 2056, es respecta el termini 

màxim legal, independentment que el gaudi s’hagi establert en virtut de 

diversos títols que s’han succeït. 
 
XXI. L’article 93.4 de la LPAP possibilita l’atorgament de la concessió sense 

contraprestació. En aquest sentit la gratuïtat de la concessió, queda justificada 

primerament, en tant el concessionari és un ens del sector públic que té per 

missió contribuir a la modernització del sector agrari, alimentari i aqüícola, al 

proveïment d’aliments sans i de qualitat per als consumidors, i en general, a la 

millora del benestar de la població. En segon terme atès que aquest ens ha 

invertit, tal i com es desprèn del conveni vigent signat l’any 2014, més de 8 

milions d’euros en els edificis objecte de concessió que ha d’amortitzar. En 

tercer lloc, per tal que aquesta gratuïtat no pertorbi els objectius d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera de la corporació, s’estableix l’obligació 

que el concessionari mantingui i conservi en bon estat, els edificis i espais 

cedits en ús privatiu i es faci càrrec dels tributs i gravàmens que li 

corresponguin com a concessionari de la totalitat de la finca Torre Marimon. En 

darrer terme, perquè s’exigeixen una sèrie de contraprestacions, com és 

l’obligació de manteniment i d’inversió de l’àrea destinada a ús públic. 

 

XXII. En conseqüència, la natura de l’ens, la inversió realitzada i les obligacions de 

manteniment i inversió en la zona d’ús comú, contraresten la hipotètica utilitat 

econòmica que es pogués desprendre de la utilització privativa d’una part del 

domini públic de la Torre Marimon. 

 

XXIII. La necessitat d’ampliar la concessió demanial als terrenys d’ús comú general a 

favor de l’IRTA, fins ara exclosos, persegueix prestar un servei més proper i per 

tant de major qualitat en la gestió i manteniment de l’espai d’ús comú general 

d’acord amb els Principis generals d’eficiència i eficàcia als quals han 

d’adequar les administracions la seva actuació. Per aquest motiu, es creu 

oportú que sigui l’IRTA, atesa la seva proximitat, qui mantingui i gestioni la part 

destinada a l’ús comú general i ho faci com a contraprestació per la gratuïtat de 

la concessió atorgada al seu favor sobre la part privativa.  

 

Quant a l’adaptació del conveni vigent al nou marc normatiu 

 

XXIV. Quan la cooperació en matèria patrimonial es formalitza a través de conveni, 

aquest ha de complir els requisits de validesa i eficàcia que deriven de la 

normativa general relativa a convenis i que resultin d’aplicació d’acord amb el 

seu objecte i naturalesa. Així cal incorporar al conveni el contingut mínim de 

l’article 49 de la LRJSP, tenint en compte que la durada màxima es determina 

en la normativa patrimonial abans referida, l’article 50 del mateix text legal 

respecte del tràmits preceptius per la seva aprovació, particularment la 

memòria justificativa, l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, també 

respecte del contingut del conveni, i els que es desprenen dels articles 300 a 
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311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

 

XXV. Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, que 

conté diverses previsions respecte dels convenis és posterior al conveni signat 

el 30 de desembre de 2014, es considera més escaient, en lloc de fraccionar el 

règim mitjançant una addenda per incloure la concessió dels terrenys d’ús 

públic, resoldre de mutu acord l’anterior conveni de concessió demanial i 

signar-ne un de nou, adaptat a la nova legislació i que reguli la totalitat de la 

finca. 

 

Relatius a la comptabilitat local  

 

XXVI. La resolució de la concessió demanial de 30 de desembre de 2014 i la nova 

concessió demanial tenen efectes comptables d’acord amb la norma de 

reconeixement i valoració 19ª relativa a adscripcions i altres cessions gratuïtes 

d’ús de béns i drets de la Instrucció de comptabilitat de l’administració local 

aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. En el marc de la 

norma 19ª s’inscriuen les operacions per les quals es transfereix gratuïtament 

actius per a la seva utilització per l’entitat receptora per a un destí determinant i 

que si resulten utilitzats per a finalitats diferents han de revertir o ésser objecte 

de devolució. 

 

Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació 

 

XXVII. Atès que els béns objecte de concessió demanial a favor de l’IRTA consten en 

l’Inventari de Béns de la corporació per un import d’ 11.332.785,49 euros que 

és inferior al 10 % dels recursos ordinaris de la corporació, que la competència 

en matèria de concessions demanials d’acord amb la Disposició Addicional 

Segona del Text refós de la Llei de contractes de sector públic aprovat per Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, correspon al Ple quan el valor del 

bé supera els 3 milions d’euros, i que aquesta competència ha estat delegada 

pel Ple de la corporació en la Junta de Govern, fins al 10 % dels recursos 

ordinaris de la corporació, d’acord amb l’article 3.2.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 (publicada al BOPB de 22 

d’abril de 2016), es proposa, l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

 

Primer. RESOLDRE i deixar sense efecte el conveni signat el 30 de desembre de 

2014, amb efectes des de la signatura del nou conveni que regularà la concessió de la 

finca Torre Marimon a favor de l’IRTA. 

 

Segon. APROVAR INICIALMENT LA CONCESSIÓ DEMANIAL a favor de l’IRTA fins 

el 29 de setembre de 2056, de la finca coneguda com a Torre Marimon, situada al 

municipi de Caldes de Montbui i dels edificis i instal·lacions de la mateixa, inscrits a 

l’Inventari de Béns de la corporació amb naturalesa de béns demanials. 
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Tercer. CONDICIONAR la concessió al destí següent: 

 

 En la part d’ús privatiu, l’IRTA ubicarà la seva seu i serveis centrals, i destinarà els 

espais, béns, instal·lacions i equipaments a la consecució de la missió que té 

encomanada per la llei que el regula i per les línies, directrius i orientacions de la 

comissió de seguiment del present conveni que es regula al pacte dotze del present 

conveni. 

 

 La part d’ús públic esportiu recreatiu es mantindrà i s’utilitzarà d’acord amb el règim 

urbanístic previst. 

 

Quart. APROVAR la minuta de conveni que regula la concessió demanial i que es 

transcriu a continuació: 

 
“CONVENI DE CONCESSIÓ DEMANIAL 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ..............,  
 
L’INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA), representat per 
.............  
 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària de la finca coneguda com Torre Marimon 

ubicada en el terme municipal de Caldes de Montbui, conformada per diferents 
finques registrals, dins les qual existeixen les d’edificacions i instal·lacions que es 
relacionen en l’Annex 2 del present conveni. 

 
Aquests terrenys i edificacions figuren inscrits a l’Inventari de Béns de la Corporació 
amb naturalesa jurídica de béns de domini públic. 

 
II. L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (en endavant IRTA), és una 

empresa pública subjecta al dret privat, creada per la Llei 23/1985, del 28 de 
novembre, de creació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, que fou 
derogada per la Llei 4/2009, del 15 d’abril, que el regula en l’actualitat i que s’adscriu, 
d’acord amb la mateixa, al departament competent en matèria d’agricultura i 
alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

 
La missió de l'IRTA és la de contribuir a la modernització, competitivitat i 
desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment 
d'aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora del 
benestar de la població. 

III. La Generalitat de Catalunya en matèria d’agricultura i ramaderia, d’acord amb l’article 
116.1, lletra h, de l’Estatut d’Autonomia, ostenta la competència per la recerca, el 
desenvolupament, la transferència tecnològica, la innovació de les explotacions i les 
empreses agràries i alimentàries i la formació en aquestes matèries.  
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IV. En data 22 de juny de 2005 es va signar un conveni de col·laboració entre la 

Generalitat de Catalunya, representada pel Conseller de l’aleshores anomenat 
Departament de Ramaderia i Pesca i la Diputació de Barcelona (en endavant la 
Diputació), representada pel President de la corporació, per tal d’integrar la Torre 
Marimon al sistema cooperatiu de recerca i desenvolupament agroalimentari 
cooperatiu (d’R+D), que s’havia impulsat per la Generalitat mitjançant acords amb 
diferents institucions i estaments públics i privats.  

 
V. D’acord amb el citat conveni la Torre Marimon es considerava un centre adscrit a 

l’IRTA, que es configurava com a Estació Experimental per tal d’acomplir un doble 
objectiu: 

 
a. Contribuir, a través del desenvolupament d’activitats de recerca, formació 

especialitzada i capacitació vinculades al sector agrari i ramader a la 
modernització, millora i desenvolupament sostenible del sector agroalimentari 
català així com al desenvolupament social i econòmic dels diferents sectors 
vinculats, directa o indirectament, amb aquest sector i, en general contribuir al 
benestar econòmic i social del conjunt de a població. 

 
b. Potenciar el paper territorial i l’ús públic de la finca Torre Marimon, en la que 

s’ubicaria l’Estació Experimental.  
 
VI. En execució del conveni signat entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona, 

aquesta segona va aprovar en la sessió ordinària del Ple del dia 27 de juliol de 2006, 
la minuta de conveni, que es va signar en data 29 de setembre de 2006, entre la 
mateixa Diputació i l’IRTA. Aquest conveni regulava la cessió d’ús a favor d’aquest 
darrer, per 50 anys, prorrogables per períodes quinquennals, de la finca i espais citats 
en l’apartat II del citat conveni. 

 
VII. Amb posterioritat, per acord de 30 de setembre de 2010, la Junta de Govern de la 

Diputació, va autoritzar l’IRTA per a la signatura d’un conveni marc de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la posada en marxa i funcionament 
d’horts domèstics en la part d’ús públic de la finca.  

 
VIII. Aquest conveni es va signar el 15 de desembre de 2010 entre l’Ajuntament de Caldes 

de Montbui i l’IRTA. Té establertes pròrrogues tàcites per temps indefinit i no ha estat 
denunciat per les parts. Per aquest motiu, d’acord amb la Disposició Addicional 
Vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, el termini 
de vigència serà de quatre anys a comptar des de l’entrada en vigor de la dita llei el 2 
d’octubre de 2016. 

 
IX. Durant el període 2007-2012, l’IRTA va consolidar la seva presència a la Torre 

Marimon en tres dimensions: la primera en relació amb l’activitat com Estació 
Experimental, la segona pel que fa a l’eficiència en la gestió i per últim, aquella 
relativa a l’ús dels espais i a la ubicació de la seva seu i serveis corporatius, amb 
voluntat de permanència a llarg termini. A aquests efectes, l’IRTA va dur a terme una 
inversió en obres de rehabilitació dels edificis, instal·lacions i espais de Torre 
Marimon per import de 8.099.800,91 euros.  

 
X. Tenint en compte la inversió realitzada i amb els objectius de  dotar d’estabilitat i 

continuïtat la permanència de l’IRTA a Torre Marimon i compatibilitzar la seva funció 
com empresa pública i les activitats d’R+D+T que hi desenvolupava amb els usos 
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públics de la finca, les parts van signar el 30 de desembre de 2014 un nou conveni, 
deixant sense efecte el conveni de 29 de setembre de 2006.  

 
Aquest conveni fou convalidat i aprovat en sessió ordinària del Ple de la corporació de 
26 de juny de 2014, inscrivint-se en el Registre d’Acords de la corporació amb el núm. 
90/14. 
 
D’aquest conveni cal destacar el següent: 
 
a. D’acord amb els apartats segons dels pactes, primer i segon, en concordança amb 

el pacte cinquè, s’exclou de la concessió demanial, la part de la finca de 30,89 
hectàrees de superfície grafiada en el plànol de l’annex I del dit conveni, que 
tindria ús públic i del qual la Diputació en volia potenciar el seu paper territorial. 

 
b. La durada del conveni s’estableix en 50 anys, prorrogables per períodes 

quinquennals fins a un màxim total de 75, incloent les pròrrogues, a comptar de l’1 
de gener de 2014.  

 
c. En la seva clàusula quarta regula l’obligació de manteniment i conservació per part 

de l’IRTA del bé objecte de concessió demanial i les aportacions de la Diputació, 
establint un calendari de transferència de recursos i la quantificació de les partides 
a transferir fins l’any 2017.  

 
d. El pacte catorzè estableix que el personal funcionari de carrera de la Diputació 

adscrit a la Torre Marimon relacionat en l’annex V, mantindrà la seva condició de 
funcionari en servei actiu de la Diputació i les places es considerarien a extingir. 

 
e. En el pacte quinzè relatiu al règim transitori s’establia que no eren objecte de 

concessió demanial els terrenys on s’ubicaven els horts domèstics objecte del 
conveni de col·laboració signat, el 15 de desembre de 2010, entre l’IRTA i 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Ara bé, s’establia un període transitori per 
l’any 2014-2015 en el que l’IRTA prestaria els serveis de vigilància i manteniment 
de la part d’ús públic de la finca de Torre Marimon i els repercutiria a la DIBA 
d’acord amb els costos estimats en l’annex III del conveni, transcorregut el qual la 
Diputació es subrogaria en la posició de l’IRTA o es signaria un nou conveni per la 
seva regulació. 

 
XI. En data 2 de desembre de 2015, es va reunir la Comissió de seguiment amb 

representants de la DIBA i de l’IRTA i va aprovar prorrogar la transferència econòmica 
a l’IRTA per a la prestació dels serveis de vigilància i manteniment de la zona d’ús 
públic en el segon semestre de 2015 a fi i efecte d’estudiar el millor model de gestió 
per a la finca. 

  
XII. En la reunió de 10 de març de 2016, la Comissió de seguiment va acordar iniciar els 

tràmits per modificar el conveni vigent entre les parts amb l’objectiu que fos l’IRTA el 
que gestioni els espais públics de la finca. 

 
XIII. De conformitat amb els anteriors acords, i havent transcorregut el període transitori 

fixat amb escreix, és voluntat de les parts ampliar l’àmbit de la concessió demanial a 
la totalitat de la finca Torre Marimon, i en conseqüència, formalitzar un nou conveni, 
que deixi sense efecte el de 30 de desembre de 2014, que reguli la concessió 
demanial de tota la finca a favor de l’IRTA i que alhora compleixi amb les obligacions 
d’adaptació dels convenis a la nova normativa de règim jurídic del sector públic. 
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XIV. La Diputació col·labora amb les institucions, administracions de Catalunya i els ens 
que en conformen el seu sector públic, per a la consecució de fins d’interès comú, en 
el marc de les competències pròpies de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social que té atribuïdes d’acord amb l’article 36, lletra d), 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant 
LRBRL). 

 
XV. La cooperació es pot establir mitjançant la signatura de convenis, en virtut de l’article 

57 de la LRBRL i atesa la capacitat jurídica de la corporació d’acord amb l’article 5 
també de la citada llei.  

 
Aquesta relació recíproca està subjecta als principis de lleialtat institucional, de 
cooperació i d’assistència, que s’estableixen de forma general els articles 55 de la 
LRBRL, 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic, i 
en 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de forma específica, per les relaciones 
recíproques en matèria de patrimoni, en l’article 183, bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, reguladora del Patrimoni de les Administracions Públiques. Aquest 
darrer article també imposa l’obligació de ponderació de la totalitat dels interessos 
públics implicats. 

 
XVI. D’acord amb els antecedents fàctics i jurídics exposats fins ara, la Junta de Govern, 

d’aquesta corporació, en sessió de .....  
 
XVII. Per la seva banda, l’IRTA també aprovà la subscripció del present conveni, mitjançant 

............................ 
 
En concordança amb els fets i fonaments jurídics fins ara exposats, ambdues parts, 
reconeixent-se plena capacitat, subscriuen el present conveni que es regirà pels següents  

 
PACTES 

 
Primer.- Resolució anticipada de comú acord del conveni de 30 de desembre de 2014 
 
Les parts han acordat la resolució anticipada del conveni de 30 de desembre de 2014, amb 
efectes des de la data d’entrada en vigor del present conveni. 
 
Segon.- Objecte del conveni 
 
2.1. És objecte d’aquest conveni regular la concessió demanial a favor de l’Institut de 

Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la finca denominada Torre Marimon, 
propietat de la Diputació de Barcelona, ubicada en el terme municipal de Caldes de 
Montbui i conformada per diferents finques registrals, dins les quals existeixen diferents 
edificacions i instal·lacions. 

 
2.2. Aquests terrenys i edificacions figuren inscrits a l’Inventari de Béns de la Corporació 

amb naturalesa jurídica de béns de domini públic. 
 
Tercer.- Delimitació dels béns objecte de la concessió demanial 
 
3.1. L’objecte de la concessió demanial es correspon amb la peça de terreny de 112,34 

hectàrees delimitada en línia contínua de color verd en el mapa que s’acompanya com 
Annex 1 del present conveni i les edificacions i instal·lacions sobre aquest terreny que 
s’hi relacionen en l’Annex 2. 
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3.2. No és objecte de la present concessió demanial, la peça de terreny on s’ubica la 

depuradora que dóna servei al municipi de Caldes de Montbui, d’acord amb el conveni 
signat entre aquesta corporació i l’Ajuntament de Caldes de Montbui el 4 de desembre 
de 1991 i que es correspon amb una finca registral independent que té naturalesa de 
bé patrimonial. 

 
3.3. Tampoc són objecte de la present concessió demanial els trams de les carreteres BV-

1423 i BV-1424 que travessen la finca i els seus espais accessoris afectats segons la 
normativa de carreteres aplicable. 

 
Quart.- Destí i usos 
 
4.1. En la finca objecte de concessió, l’IRTA ha d’ubicar la seva seu i serveis centrals, i 

destinar els espais, béns, instal·lacions i equipaments a la consecució de la missió que 
té encomanada per la llei que el regula i per les línies, directrius i orientacions de la 
comissió de seguiment del present conveni que es regula al pacte dotze del present 
conveni. 

 
4.2. L’IRTA pot ubicar serveis i unitats propis dels ens vinculats en el seu sistema 

cooperatiu, d’acord amb el què disposa l’art. 5.2 de la Llei 4/2009, del 15 d’abril, 
reguladora de l’IRTA, sempre que es trobin vinculats directa o indirectament als àmbits 
funcionals de l’IRTA, així com aquells altres serveis i unitats de tercers quines activitats 
estiguin vinculades directa o indirectament als àmbits funcionals de l’IRTA. La ubicació 
d’altres activitats de tercers requerirà l’autorització expressa de la Diputació de 
Barcelona. 

 
4.3. La part de la finca reservada a l’ús públic esportiu i recreatiu, d’acord amb el 

planejament urbanístic d’aplicació, s’ha de mantenir i utilitzar d’acord amb aquest 
règim.  

 
Cinquè.- Durada  
 
El present conveni entra en vigor desplegant els seus efectes en el moment de la seva 
signatura i expira el 29 de setembre de 2056.  
 
Sisè.- Contraprestació 
 
6.1. La present concessió demanial és gratuïta. 
 
6.2. En conseqüència no es fixa cap taxa o cànon ni cap altre tipus de contraprestació 

econòmica, atès les inversions realitzades per l’IRTA fins a l’actualitat a Torre Marimon 
en l’Estació Experimental i el desenvolupament d’R+D així com pel seu caràcter 
d’empresa pública adscrita al DARP. 

 
Setè.- Manteniment i gestió 
 
7.1. L’IRTA assumeix el manteniment i gestió de la totalitat del bé objecte de concessió 

demanial.  
 
7.2. En conseqüència, l’IRTA, a més de les despeses de personal i de manteniment dels 

béns inclosos en l’Annex 2, també assumeix les despeses materials i de personal dels 
espais d’ús públic de la finca. Aquestes despeses inclouen els serveis de vigilància, 
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jardineria, manteniment de camins, manteniment d’instal·lacions d’ús públic així com en 
general totes les despeses que comporti la gestió d’aquests terrenys.  

 
Vuitè.- Lliurament dels béns 
 
Les parts consideren lliurada la possessió dels béns objecte de la concessió demanial amb 
la signatura del present conveni. 
 
Novè.- Subrogació i cessió 
 
L’IRTA no pot subrogar, traspassar, arrendar o cedir per qualsevol altra títol amb 
contraprestació o sense, l’ús dels béns immobles objecte d’aquest conveni, sense perjudici 
del que estableix el Pacte 4.2.  
 
Desè.- Obligacions de les parts 
 
10.1 De la Diputació de Barcelona 
 

a. La Diputació es compromet, mentre estigui vigent el present conveni, a no realitzar 
cap operació que impedeixi el normal desenvolupament del mateix o que el pugui 
perjudicar de qualsevol manera. 

 
b. La Diputació cooperarà amb l’IRTA i li prestarà assistència en allò que estigui al seu 

abast i sigui necessari pel correcte compliment i execució d’aquest conveni, així com 
per instar davant l’administració que correspongui l’aplicació dels beneficis fiscals 
legalment previstos. 

 

10.2 De l’IRTA 
 

a. L’IRTA ha de destinar els espais objecte d’aquesta concessió demanial de Torre 
Marimon a les activitats i finalitats pactades. 

 

b. Així mateix, l’IRTA ha de a mantenir en bon estat els elements objecte de la 
concessió demanial fins a la fi del conveni.  

 

c. L’IRTA no és responsable del desgast normal i propi de l’activitat ordinària i per tant 
la Diputació no pot reclamar-li a la finalització del conveni cap responsabilitat pel 
deteriorament dels elements que formen part de l’estació experimental de la Torre 
Marimon degut a l’ús i funcionament normal dels mateixos durant la vigència del 
conveni. 

 

c. L’IRTA assumeix el pagament de les despeses, tributs i altres gravàmens que 
recaiguin sobre la Torre Marimon objecte d’aquest conveni o en resultin de la seva 
utilització, i en tot cas el de l’Impost de Béns Immobles. 

 

d. Si per l’exercici de les activitats que es desenvolupen en la Torre Marimon són 
necessaris permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions o ens 
públics, és de responsabilitat exclusiva de l’IRTA la seva obtenció així com el 
pagament de tributs, gravàmens o qualsevol altre import relacionat o derivat dels 
mateixos 

 

e. L’IRTA ha d’observar en tot moment la normativa aplicable per raó de l’activitat, en 
especial pel referent a les matèries i productes que tingui en cada moment en 
l’estació experimental de la Torre Marimon i es responsabilitza de les activitats que 
a la mateixa o les seves dependències es realitzen. 
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f. L’IRTA ha de permetre l’accés a les instal·lacions de l’estació experimental de la 
Torre Marimon als representants enviats per la Diputació de Barcelona, prèvia 
comunicació al Director de l’IRTA a la Torre Marimon.   

 

g. L’IRTA no pot fer cap tipus d’obra nova ni d’obres majors en els espais objecte de la 
concessió demanial sense l’autorització expressa de la Diputació de Barcelona. 
Aquesta autorització requerirà sol·licitud prèvia que es gestionarà a través dels 
serveis tècnics de la Diputació i, en tot cas, la seva realització anirà a càrrec de 
l’IRTA.  

 

h. Finalitzada l’obra, l’IRTA ha de lliurar a la Diputació de Barcelona els plànols, en el 
suport a l’ús que es convingui, de les obres executades, indicant el pas exacte de 
les instal·lacions i els serveis.  

 

Onzè.- Responsabilitats i assegurances  
 

11.1.La Diputació de Barcelona resta exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, 
civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en els béns objecte de concessió 
demanial.  

 
11.2.La Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o seguretat 

respecte dels dits béns objecte de la concessió demanial descrits en l’Annex 2, ni de 
de les seves instal·lacions i mobiliari. 

 

11.3.L’IRTA ha de rescabalar a la Diputació l’import dels danys i perjudicis que es poguessin 
produir en les persones, els béns i els espais utilitzats, quan hi hagi causa imputable al 
funcionament i/o a les activitats desenvolupades en aquests, sense perjudici que pugui 
reclamar aquest import contra els causants directes dels danys.  

 

11.4.Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, l’IRTA ha d’incloure a les seves 
pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials, els béns objecte 
d’aquesta concessió demanial, descrits en l’Annex 2 d’aquest conveni, inclosos els 
destinats a ús comú general per tal de cobrir els danys que per determinades causes 
es puguin produir durant la vigència de la concessió demanial  

 

11.5.Les indemnitzacions obtingudes per l’IRTA pels riscos coberts per la pòlissa 
d’assegurança d’acord amb aquest pacte, s’han de destinar a fer front a les 
responsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats pels dits riscos. 

 

11.6.Les obres que s’hagin de realitzar per aquest concepte es regularan d’acord amb allò 
previst en el pacte 10.2 lletra g) d’aquest conveni. 

 

Dotzè.- Comissió de seguiment  
 

12.1. La Diputació de Barcelona i l’IRTA creen una Comissió de Seguiment del conveni 
integrada paritàriament per quatre representants d’ambdues parts. 

 

12.2. La presidència de la comissió s’exerceix de forma compartida entre el diputat de la 
corporació que ostenti competències en matèria d’espais naturals i el/la director/a 
general de l’IRTA. 

 

12.3. Els acords de la comissió de seguiment es prenen  per unanimitat de tots els seus 
membres. 
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12.4. La Diputació de Barcelona nomenarà un/a secretari/a que aixecarà acta de les 
sessions.  

 

12.5. Entre les funcions encomanades a la comissió de seguiment, s’estableixen les 
següents: 

 

 Vetllar pel compliment d’aquest conveni. 

 Proposta d’accions i de serveis per preservar i millorar l’ús públic de la finca. 

 Proposta de convenis i línies de col·laboració amb d’altres institucions, organismes i 
entitats per al compliment dels objectius del conveni. 

 Establir el Pla d’Usos de Torre Marimon. 

 Les altres funcions establertes en aquest conveni i aquelles que li corresponguin 
d’acord amb la legislació que resulti d’aplicació 

 Realitzar el seguiment del programa integral de manteniment  

 Realitzar el seguiment del pla d’autoprotecció del Recinte 
 
Tretzè.- Programa integral de manteniment 
 
L’IRTA ha d’elaborar un programa integral de manteniment de tot el recinte per tal de donar 
compliment a la diversa normativa que resulti d’aplicació. 
 
Catorzè.- Pla d’autoprotecció del Recinte 
 
L’IRTA ha de disposar d’un pla d’autoprotecció del recinte d’acord amb el Decret 30/2015 de 
3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció, publicat al DOGC de 5 de març de 2015. 
 

Quinzè.- Recursos humans 
 

15.1. Personal funcionari 
 

El personal funcionari de carrera de la Diputació de Barcelona que a la data de signatura 
d’aquest conveni es troba adscrit a la Direcció de Torre Marimon, és el que apareix 
relacionat en l’Annex 3. Aquestes places es consideren a extingir. 
 

Com conseqüència de l’anterior, les vacants definitives que es vagin produint en la plantilla 
d’aquest personal seran cobertes per personal directament contractat per l’IRTA.  
 

15.2. Adscripció funcional del personal funcionari 
 

El personal relacionat en l’Annex 3 mantindrà la condició de funcionari en servei actiu de la 
Diputació de Barcelona a tots els efectes, conseqüentment, la seva dependència i adscripció 
orgànica. Aquest personal mantindrà la dependència funcional de l’IRTA en tant que entitat 
gestora de l’estació experimental Torre Marimon.  
 

En conseqüència, al personal funcionari que resti adscrit funcionalment a l’IRTA: 
 

a. El serà d’aplicació la totalitat dels acords i pactes sobre condicions de treball vigents 
a la Diputació de Barcelona. 

b. Continuarà prestant els seus serveis al centre on està adscrit sens perjudici de la 
mobilitat voluntària a altres llocs de la corporació mitjançant els mecanismes de 
provisió vigents a  la Diputació.  

c. En el supòsit que voluntàriament opti per passar a prestar serveis a l’IRTA 
mitjançant relació contractual laboral, serà declarat en la situació d’excedència per 
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incompatibilitats de la Diputació de Barcelona i tindrà dret a una reserva de plaça a 
la corporació durant un període de deu anys.  

 

15.3. Prevenció de Riscos Laborals 
 

En relació a la gestió de prevenció de riscos laborals, serà d’aplicació la legislació vigent en 
matèria de coordinació de l’activitat preventiva .Els responsables del personal de la 
Diputació de Barcelona i de l’IRTA es coordinaran per donar compliment aquesta normativa.  
 

Setzè.- Seguretat  
 

L’IRTA ha d’adoptar les mesures necessàries per tal que els béns objecte de cessió 
d’aquest conveni compleixin, en tot moment, la normativa vigent respecte a l’aforament de 
persones, mesures de seguretat, evacuació i legislació vigent en matèria de seguretat 
privada. 
 

Dissetè.- Règim de modificació del conveni 
 

Qualsevol modificació del conveni exigeix el comú acord de les parts i la formalització per 
escrit.  
 
Divuitè.- Extinció 
 

El present conveni s’extingeix per les causes legalment establertes i, en qualsevol cas, 
també s’extingeix, sense dret a indemnització a favor de l’IRTA, per les causes següents: 
 

a) Per rescat de la concessió demanial que es regula en el present conveni, d’acord 
amb les causes previstes en la legislació patrimonial. 

b) Per incompliment dels pactes del conveni, previ requeriment a la part incomplidora, 
que no hagi estat atès en el termini d’un mes des de la notificació. 

c) Per realització de l’objecte del conveni o finalització del termini de vigència. 
d) Per desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
e) Per resolució de mutu acord del present conveni abans de l’arribada del termini 

pactat. 
 

Dinovè.- Efectes de l’extinció del conveni  
 

19.1. El concessionari s’obliga a deixar lliures i vacus i a disposició de la Diputació de 
Barcelona, els béns objecte de la concessió demanial regulats pel present conveni. 

 
19.2. L’extinció de la concessió demanial comportarà la reversió de les obres, millores i les 

instal·lacions que s’hagin realitzat en els béns objecte del present conveni, a favor de 
la Diputació sense dret a contraprestació de l’IRTA. 

 
19.3. L’IRTA restituirà en adequat estat d’ús, els terrenys i edificis, objecte de la concessió 

demanial, incloses les instal·lacions, obres i millores realitzades, i d’acord amb les 
normatives i reglamentacions vigents en aquell moment.   

 

19.4. Les parts formalitzaran la devolució mitjançant un acta de recepció.  
 

En aquest document es farà constar a banda de la informació de caràcter general relativa al 
dia de la recepció efectiva i les persones presents, la informació següent: 
 

a) Que els espais es deixen lliures i vacus i a disposició de la Diputació de Barcelona. 
b) L’estat dels espais en el moment de la recepció, adjuntant fotografies si s’escau. 
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c) L’inventari de béns, si en quedés algun, amb expressa menció de la reversió a 
benefici de la Diputació de Barcelona sense dret a contraprestació de L’IRTA. 

d) En cas d’existir, relació de construccions i d’instal·lacions fixes que no s’han 
d’enderrocar i es mantindran i revertiran gratuïtament a favor de la Diputació de 
Barcelona sense dret a indemnització L’IRTA. 

e) En un annex, còpia de les últimes factures pagades dels subministres.  
 

Vintè.- Naturalesa del present conveni, procediment i jurisdicció competent 
 

20.1. La naturalesa del present conveni és administrativa. 
 
20.2. Per la resolució de les qüestions litigioses que resultin en aplicació del present conveni 

és competent la jurisdicció contenciosa i administrativa, acordant les parts la submissió 
expressa als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 

 

Com a prova de conformitat amb el contingut, ambdues parts signen el present conveni.” 

 

Cinquè. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 

mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 

publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la corporació, per tal que puguin presentar-

se les al·legacions que s’estimin pertinents. 

 

Sisè. DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini 

d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords, 

sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 

 

Setè. ANOTAR a l’Inventari de Béns de la corporació, una vegada hagi estat signat el 

nou conveni de concessió demanial sobre la totalitat de la finca Torre Marimon, 

d’acord amb la norma de reconeixement i valoració 19ª de la Instrucció de 

comptabilitat de l’administració local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 

setembre, les operacions comptables següents: 

  

1a La reversió a favor de la Diputació de Barcelona, com conseqüència de la resolució 

del conveni de concessió demanial signat el 30 de desembre de 2014, dels béns la 

relació dels quals s’adjunta com Annex I. 

 

2a La cessió a favor de l’IRTA, com a conseqüència de la signatura del nou conveni de 

concessió demanial, dels béns la relació dels quals s’adjunta com Annex II. 

 

Vuitè. NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 

 

ANNEX I  
 

Relació de béns objecte de reversió del conveni signat el 30 de desembre de 2014 i dels 
seus imports a efectes de l’anotació de l’operació comptable de reversió 
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Actiu Descripció IMPORT

F000391 TORRE MARIMON 663.124,19

F001185 GRANJA ESCOLA EDIFICI CENTRAL 7.007.543,26

F001186 GRANJA ESCOLA BIBLIOTECA 61.460,25

F001187 GRANJA ESCOLA EDIFICI VAQUERIA- MUNYIDORA-LABORATORIS 174.532,71

F001188 GRANJA ESCOLA POU 766,47

F001189 GRANJA ESCOLA MAGATZEM-MAQUINARIA-AUDITORI 599.697,81

F001191 GRANJA ESCOLA EDIFICI OBRADOR CARNIC 213.843,13

F001192 GRANJA ESCOLA EDIFICI OVELLES 126.408,87

F001193 GRANJA ESCOLA MOLI DE PINSOS 28.908,68

F001194 GRANJA ESCOLA FEMER 91.023,36

F001195 GRANJA ESCOLA NAU CONILLS/GALLINES 105.621,79

F001196 GRANJA ESCOLA CASETA VIGILANCIA 6.490,93

F001197 GRANJA ESCOLA BASSA 107.318,96

F001198 GRANJA ESCOLA CASETA BOMBES 1.352,28

F001199 GRANJA ESCOLA NAU MAQUINARIA 44.522,96

F001200 GRANJA ESCOLA NAU DE PORCS "A" 128.844,30

F001201 GRANJA ESCOLA NAU DE PORCS "B"(NOVA NAU VEDELLES) 259.150,50

F001202 GRANJA ESCOLA MAGATZEM 4.687,89

F001203 GRANJA ESCOLA POU (A) 1.171,97

F001204 GRANJA ESCOLA VIVER FORESTAL 54.658,10

F001205 GRANJA ESCOLA NAU CONILLS 0,00

F001207 GRANJA ESCOLA AULA-TALLERS 0,00

F001208 GRANJA ESCOLA PALLER 0,00

F001209 GRANJA ESCOLA POU (B) 0,00

F155992 GRANJA ESCOLA NOVA NAU CONILLS 0,00

F155994 GRANJA ESCOLA BASSA BUTIL GRAN 0,00

F155995 GRANJA ESCOLA BASSA BUTIL PETITA 0,00

F155996 GRANJA ESCOLA BASSA RODONA 0,00

F155997 GRANJA ESCOLA POU VIVER 0,00

F155998 GRANJA ESCOLA POU DE L'HORT 0,00

F155999 GRANJA ESCOLA ERA 0,00

F000393 VINYA (BOSC) 66.712,34

F000394 PRAT DE LES DEUS 87.191,57

F000395 BOSC DE MASSAPANS 89.250,30

F000397 POLIGON 1 PARCEL.LA 59 13.162,17

F001210 EDIFICACIO PRAT DE LES DEUS 53.794,93

F164257 GRANJA ESCOLA NOVA NAU GALLINES 0,00

F164262 FERMER NOU 0,00

F164259 HIVERNACLE 1 UMBRACLE 273.863,50

F164263 HIVERNACLE 2 COBERTA DE VIDRE 438.181,60

F164264 HIVERNACLE 3 COBERTA DE PLÀSTIC 273.863,60

F164265 ZONA SERVEIS HIVERNACLES 109.545,40

F164266 LABORATORIS DE CAMP 0,00

Total 11.086.693,82



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

245 

ANNEX II 

 
Relació de béns objecte de la nova concessió demanial  
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ANNEX III 
 
Annexos I, II i III del nou conveni de concessió demanial. 
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22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la cessió d’ús 
del Pavelló Rosa del Recinte de la Maternitat a favor de la Universitat de 
Barcelona i aprovar el conveni que regula la dita cessió.- 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 (en endavant, indistintament també referida com la 

Diputació) és propietària de l’edifici conegut com Pavelló Rosa, situat a la 
Travessera de les Corts 131-159, dins del Recinte de la Maternitat de Barcelona, 
inscrit a l’Inventari de Béns de la Diputació amb el codi d’actiu F000956 i naturalesa 
jurídica de bé patrimonial.  

 
2. La Diputació i la Universitat de Barcelona (en endavant, indistintament també 

referida com la Universitat) mantenen una llarga tradició de cooperació i 
col·laboració per la consecució de finalitats i interessos comuns, que en l’àmbit 
patrimonial, s’ha instrumentalitzat mitjançant la signatura de diversos convenis des 
de 1984. 

 
3. L’1 de desembre de 1992, es va formalitzar un conveni entre la Diputació i la 

Universitat, en virtut del qual es va constituir un dret real d’usdefruit sobre el Pavelló 
Rosa a favor de la darrera, per a la ubicació de serveis propis de la universitat, i 
més concretament, per situar les unitats administratives, representatives i de 
serveis.  
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4. L’usdefruit es constituí per 25 anys, a comptar de la data de la signatura, per la qual 
cosa el dret de gaudi va finalitzar el 30 de novembre de 2017. Tanmateix ha 
continuat utilitzant l’edifici de forma consentida per aquesta corporació, fins a la 
tramitació de nou expedient administratiu que atorgui un nou títol d’ús. 

  
5. El 25 d’abril de 2007, la Diputació i la Universitat van signar un conveni, avui dia 

vigent, que tenia per objecte actualitzar i ampliar el marc de col·laboració en tot allò 
que afectava a temes de caràcter patrimonial i regular els drets i obligacions relatius 
a tots els recintes i edificis de la Diputació utilitzats per la Universitat. 

 
6. El Pacte Tercer del conveni de 25 d’abril de 2007 fa referència al Recinte de la 

Maternitat. D’acord amb el mateix, es manté vigent el conveni signat l’1 de 
desembre de 1992 en tota la seva extensió i acorda adjuntar-lo com a Annex VII. 

 
7. La Universitat, mitjançant escrit amb registre d’entrada en la corporació el 30 

d’agost de 2016, va sol·licitar la utilització de l’edifici per dos anys més, amb la 
mateixa temporalitat que els edificis dels recintes de Mundet i de l’Escola Industrial 

 
8. La Diputació, no té necessitat, immediata ni a curt termini, d’ús del Pavelló Rosa de 

la Maternitat de Barcelona, doncs aquest edifici no està inclòs en cap pla o projecte 
de la corporació vigent o en curs, que prevegi una utilitat com a bé de domini públic 
o afectar-lo a un servei públic o que presti la corporació i que sigui de la seva 
competència o per destinar-lo a serveis administratius propis de la corporació. 

 
9. Consta a l’expedient l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària i 

la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, de 24 i 29 de 
gener de 2018, respectivament. 

 
Fonaments de Dret 
 
Pel que fa a la capacitat jurídica i competència  
 
I. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant 

LRBRL), estableix en el seu article 5, la plena capacitat jurídica dels ens locals 
pel compliment dels seus fins, dins l’àmbit de les seves respectives 
competències, per a adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis públics, 
obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a 
les lleis. En sentit similar es pronuncia l’article 28 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (en 
endavant RPC). 

 
II. La Diputació de Barcelona, en virtut de l’article 36.1.d) de la LRBRL ostenta 

competències en matèria de cooperació en el foment del desenvolupament 
econòmic i social, d’acord amb les competències de les altres administracions 
públiques en aquest àmbit. 

 
III. La Universitat de Barcelona, d’acord amb l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 

21 de desembre, d'universitats realitza el servei públic de l’educació superior i 
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l’article 3 dels seus Estatuts aprovats per Decret 256/2003, de 8 d’octubre i 
publicats al DOGC de 22 d’octubre, afegeix, mitjançant la docència, l'estudi i la 
recerca. 

 
Pel que fa als principis d’actuació administrativa  
 
IV. En les seves relacions interadministratives les administracions han d’actuar 

d’acord amb els principis de lleialtat institucional, de cooperació i assistència 
activa per al compliment de les funcions que corresponen a altres 
administracions.  

 
V. Aquests principis es preveuen en els articles 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (en endavant TRLMRLC), 10 i 55.e de la LRBRL, 107 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim 
jurídic del sector públic (en endavant LRJSP). 

 
VI. La legislació específica patrimonial també els preveu: articles 183 bàsic i 185 

supletori de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques (en endavant LPAP), destacant-ne els de cooperació i 
assistència. 

 
VII. Particularment, pel que fa a les diverses tècniques de cooperació, en matèria 

patrimonial, l’article 144.g de la LRJSP, es refereix als canvis de titularitat i la 
cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial, i l’article 57 de la LRBRL 
especifica que la cooperació es pot establir mitjançant la signatura de convenis. 

 
VIII. Finalment, val a dir que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya, en el seu article 3.3. estableix que els poders públics han de 
col·laborar amb les universitats per a la consecució de llurs objectius. 

 
Relatius als convenis 
 
IX. Així mateix cal destacar que quan la cooperació es formalitza a través de 

conveni, aquest ha de complir els requisits de validesa i eficàcia que deriven de 
la normativa general relativa a convenis i que resulti d’aplicació atenent l’objecte i 
la naturalesa del conveni. Així doncs resulten d’aplicació de la LRSP l’article 49, 
relatiu a contingut del conveni, l’article 50 respecte del tràmits preceptius per la 
seva aprovació, en particular el de la memòria justificativa i l’article 110 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, respecte del contingut del conveni, i els articles 300 a 
311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

 
X. Atesos els antecedent corporatius en matèria de transparència d’acords i 

resolucions amb contingut patrimonial, es considera oportú donar publicitat a la 
cessió de l’ús del Pavelló Rosa a favor de la Universitat de Barcelona, tanmateix 
la normativa d’aplicació no sotmet a informació pública aquesta actuació 
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administrativa. A aquest efecte s’apliquen els articles 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques i 
52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
Relatius a la utilització dels béns patrimonials 
 
XI. Resulta d’aplicació l’article 8.1 de la LPAP, en relació amb els principis relatius a 

la gestió i administració dels béns i drets patrimonials, l’article 145.1 no bàsic, 
respecte a la cessió gratuïta de béns patrimonials l’explotació o afectació dels 
quals no estigui prevista i l’article 145.3 respecte de l’objecte de la cessió, que 
podrà ésser de la propietat o del seu ús. 

 
XII. Quant a la normativa autonòmica, el RPC estableix en l’article 8 que els béns 

patrimonials poden procurar directament o indirectament la satisfacció de 
necessitats col·lectives, l’article 72, la possibilitat de prevalença de criteris de 
rendibilitat social i l’article 73, la necessitat de justificació de l’oportunitat i 
conveniència de la cessió, el caràcter patrimonial i la valoració del bé. 

 
XIII. En compliment del principis, requisits i justificacions de la normativa exposada 

s’assenyala que l’ensenyament és un dret fonamental establert a l’article 27 de la 
Constitució Espanyola, que la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'universitats, article 1, estableix que la Universitat realitza el servei públic de 
l’educació superior, i que, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, en el seu article 3.3. estableix que els poders públics han de 
col·laborar amb les universitats per a la consecució de llurs objectius.  

 
XIV. Per tal d’assolir aquesta finalitat i garantir aquest dret fonamental, la Universitat 

necessita comptar necessàriament amb el suport d’uns serveis administratius o 
unitats administratives i aquests necessiten al seu torn i per tal de desenvolupar 
la seva tasca, unes dependències on ubicar tant els recursos humans com 
materials que les conformen. 

 
XV. En conseqüència, es justifica la cessió d’ús, atès que la Diputació de Barcelona 

no té necessitat immediata ni a curt termini del Pavelló Rosa, la Universitat de 
Barcelona n’ha sol·licitat la utilització, i concorren drets fonamentals i necessitats 
i interessos públics.  

 
XVI. Per les mateixes raons es justifica la prevalença de la rendibilitat social per sobre 

de criteris econòmics i escau atorgar la cessió d’ús sense contraprestació 
pecuniària tot i que amb l’obligació de la Universitat de manteniment i 
conservació en bon estat de l’edifici, del pagament de l’import dels tributs i 
gravàmens que recaiguin sobre el Pavelló Rosa i de la part proporcional que li 
correspongui, d’acord amb el coeficient d’ocupació, de les despeses generals de 
manteniment i de seguretat del Recinte de la Maternitat. 

 
Sobre l’eficàcia retroactiva dels actes de les administracions públiques 
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XVII. L’article 39 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques permet l’eficàcia retroactiva dels actes quan 
produeixin efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits de fet 
necessaris ja existeixin a la data a la qual es retrotrau l’eficàcia de l’acte i no 
lesionin drets o interessos legítims d’altres persones. Aquests requisits es 
compleixen en el present cas, sens perjudici que durant el període d’informació 
pública pugui resultar altrament.  

 

Relatius a la comptabilitat local  
 

XVIII. Pel que fa als aspectes comptables d’aquesta cessió d’ús, resulta d’aplicació la 
norma de reconeixement i valoració 19ª de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat 
local. 

 

Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació 
 

XIX. El Ple va delegar en la Junta de Govern l’exercici d’aquelles competències que 
les lleis diferents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local atribueixen al Ple i no tenen caràcter indelegable, d’acord amb l’apartat 
3.4.g) de la Refosa 1/16 (BOP de 22 d’abril de 2016), entre les quals cal 
entendre delegada la cessió d’ús de de béns patrimonials que es competència 
del Ple delegable en la Junta de Govern, d’acord amb l’article 221 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 virtut de tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment la cessió d’ús del Pavelló Rosa del Recinte de la 
Maternitat a favor de la Universitat de Barcelona des de l’1 de desembre de 2017 fins 
el 31 d’agost de 2019 per a què instal·li els seus serveis administratius. 
 

Segon. APROVAR la minuta de conveni de cessió d’ús que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA PER A LA CESSIÓ D’ÚS DEL PAVELLÓ ROSA DEL RECINTE DE LA 
MATERNITAT 
INTERVENEN 
 

La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per  
 

LA UNIVERSITAT DE BARCELONA representada per  
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici conegut com Pavelló Rosa, situat a 

la Travessera de les Corts 131-159, dins del Recinte de la Maternitat de Barcelona, 
inscrit a l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona amb el codi d’actiu F000956 i 
naturalesa jurídica de bé patrimonial.  
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2. La Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona mantenen una llarga tradició de 
cooperació i col·laboració per la consecució de finalitats i interessos comuns, que en 
l’àmbit patrimonial, s’ha instrumentalitzat mitjançant la signatura de diversos convenis 
des de 1984. 

 
3. L’1 de desembre de 1992, es va formalitzar un conveni entre la Diputació de Barcelona i 

la Universitat de Barcelona, en virtut del qual es va constituir un dret real d’usdefruit 
sobre el Pavelló Rosa a favor de la darrera, per a la ubicació de serveis propis de la 
universitat i, més concretament, per situar les unitats administratives, representatives i de 
serveis.  

 
4. L’usdefruit es constituí per 25 anys, a comptar de la data de la signatura, per la qual cosa 

el dret de gaudi va finalitzar el 30 de novembre de 2017. Tanmateix ha continuat utilitzant 
l’edifici de forma consentida per aquesta corporació, fins a la tramitació de nou expedient 
administratiu que atorgui un nou títol d’ús. 

 
5. La Universitat de Barcelona ha manifestat la necessitat de prorrogar la utilització del 

Pavelló Rosa per dos anys més, mitjançant un escrit de 29 de juliol de 2016. 
 
6. Les diputacions són ens locals de caràcter territorial reconegut als articles 137 i 141 de la 

Constitució Espanyola. Entre les competències pròpies de les diputacions, destaca la 
cooperació al foment del desenvolupament econòmic i social d’acord amb l’article 36, 
lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

 
7. Les universitats són ens del sector públic institucional d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic. El dret a l’educació és un dret fonamental 
reconegut a l’article 27 de la Constitució Espanyola, regulat en diverses lleis orgàniques, 
i en la legislació ordinària estatal i autonòmica. 

 
L’ensenyament s’organitza en diversos nivells i etapes d’acord amb la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació. Del servei públic d’ensenyament superior 
s’encarreguen les universitats mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, d’acord 
amb l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. 

 
8. La Universitat de Barcelona, en concordança amb la legislació citada estableix en l’article 

3 dels seus Estatuts, aprovats per Decret 256/2003, de 8 d’octubre i publicats al DOGC 
de 22 d’octubre, que s’encarrega de la prestació del servei públic de l'ensenyament 
superior, mitjançant la docència, l'estudi i la recerca. 

 
9. La docència, l’estudi i la recerca que realitzen les universitats contribueix al 

desenvolupament econòmic i social. 
 
10. Els poders públics han de col·laborar amb les universitats per a la consecució dels seus 

objectius d’acord amb l’article 3.3. de Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya. 

 
11. D'acord amb el principi de lleialtat institucional, les administracions locals han de prestar, 

en l'àmbit propi, la cooperació i l'assistència que les altres administracions necessitin per 
a complir amb eficàcia les seves activitats, d’acord amb l’article 55, lletra e), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Cal entendre les universitats 
incloses en el concepte administració en tant que presten un servei públic, pertanyen al 
sector públic institucional i el concepte administració en el moment de la redacció de la 
llei era més limitat. 
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12. Aquests principis de lleialtat institucional, de cooperació i d’assistència també estan 
recollits en la legislació de caràcter general, en concret en els articles 140 i 141 de la Llei 
40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic, en l’article 144 del Decret 
legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i, específicament, pel que fa a les relacions recíproques en matèria de 
patrimoni, en la legislació estatal d’aquest àmbit material, en concret, en l’article 183, 
bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les 
administracions públiques.  

 
13. La cooperació es pot establir mitjançant la signatura de convenis, en virtut de l’article 57 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atesa la capacitat 
jurídica de les diputacions, d’acord amb l’article 5 de la mateixa llei. 

 
14. La competència en matèria de cessió de l’ús dels béns patrimonials correspon al Ple de 

la corporació, que la pot delegar en la Junta de Govern, en virtut de l’article 221.2 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 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 (publicada al BOPB del 22 d’abril de 2016), aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, article 3.4.g), el Ple ha delegat 
aquesta competència en la Junta de Govern.  

 
15. La Universitat de Barcelona va aprovar la subscripció del present conveni mitjançant 

[.........]. 
 
16. La Diputació de Barcelona va aprovar, la subscripció del present conveni, mitjançant [...] 
 
17. En concordança amb els fets i fonaments jurídics fins ara exposats, les parts, en l’àmbit 

de les seves competències, han acordat regular per conveni la cessió d’ús del Pavelló 
Rosa del recinte de la Maternitat a favor de la Universitat de Barcelona per dos anys, 
d’acord amb els següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte del conveni  
 
És objecte d’aquest conveni regular la cessió d’ús del Pavelló Rosa, propietat de la 
Diputació de Barcelona, situat al recinte de la Maternitat de Barcelona, a favor de la 
Universitat de Barcelona. 
 
Segon. Destinació del Pavelló Rosa 

 
2.1. La Universitat de Barcelona destina el bé immoble objecte del conveni per ubicar els 

serveis administratius i de suport del servei públic d’ensenyament superior que estan 
situats en el mateix edifici d’acord amb el conveni signat l’1 de desembre de 1992 

 
2.2. La Universitat de Barcelona no pot subrogar, traspassar, arrendar o cedir per 

qualsevol altra títol l’ús del bé immoble objecte d’aquest conveni, ni tampoc el títol 
habilitant per al seu ús, atès que s’han tingut en compte característiques pròpies de la 
Universitat de Barcelona.  

 
Tercer. Entrada en vigor, efectes i durada del conveni  
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El present conveni entra en vigor en la data de la darrera de les seves signatures, desplega 
els seus efectes des de l’1 de desembre de 2017 i finalitza el 31  d’agost de 2019. 
 
Quart. Contraprestació econòmica    
 
La cessió d’ús del bé objecte d’aquest conveni és gratuïta. 
 
Cinquè. Lliurament del Pavelló Rosa  
 
L’edifici va ser lliurat per la Diputació de Barcelona a la Universitat de Barcelona, amb 
anterioritat a la signatura del present conveni, mitjançant el conveni d’1 de desembre de 
1992 signat entre les parts. 
 
Sisè. Provisió de mitjans materials i recursos humans  
 
La Universitat de Barcelona ha de proveir tots els mitjans materials i els recursos humans 
necessaris perquè la destinació prevista en aquest conveni pugui ser efectiva. 
 
Setè. Subministraments continus  
 
Són a càrrec de la Universitat de Barcelona, directament, la gestió de l’alta i el pagament 
dels serveis relatius als subministraments elèctric, d’aigua, gas i de telecomunicacions, i tots 
els que calguin per acomplir adequadament la finalitat establerta en el present conveni, els 
quals ha de contractar directament amb les companyies corresponents. 

 
Vuitè. Obligacions econòmiques diverses   

 
8.1. La Universitat de Barcelona assumeix el pagament de les despeses, els tributs i altres 

gravàmens, ja siguin estatals, autonòmics o locals, que recaiguin sobre el Pavelló 
Rosa objecte d’aquest conveni o els que resultin d'utilitzar-lo, i en tot cas el de 
l’impost de béns immobles.  

 
8.2. A aquest efecte, si la Universitat de Barcelona no és el subjecte passiu d’acord amb la 

normativa vigent d’algun tribut, despesa o gravamen, la corporació li remetrà l’oportú 
document de liquidació de deute, que la Universitat ha de satisfer en el termini que es 
concedeixi a comptar de la notificació. 

 
8.3. Així mateix, són a càrrec de la Universitat de Barcelona la part de despeses generals 

que li corresponguin com a usuari del Recinte de la Maternitat. 
 
8.4. La Diputació de Barcelona li comunicarà el coeficient de participació, calculat de 

manera proporcional a la superfície ocupada en relació amb la del recinte, que pot 
variar segons la situació dels diferents estadants. 

 
Novè. Obligacions de manteniment i conservació en bon estat  
 

9.1. La Universitat de Barcelona ha de mantenir en bon estat de conservació l’immoble 
objecte del present conveni. Són a càrrec seu les actuacions de manteniment 
necessàries i obligatòries, d’acord amb la naturalesa i els usos del bé immoble, i la 
normativa d’aplicació, tant de l'edifici mateix com de les instal·lacions. 

 
9.2. Aquest manteniment inclou, en tot cas, entre d’altres, les actuacions següents: les 

instal·lacions tèrmiques, la baixa tensió, la protecció d’incendis, els ascensors, el 
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control de legionel·la, la inspecció de gas, el certificat de façanes i l’estanqueïtat de 
l’edifici.  

 
9.3. En qualsevol moment, la Diputació de Barcelona pot requerir de la Universitat de 

Barcelona la realització d’actuacions de manteniment a fi de garantir un ús adequat 
del bé d’acord amb la destinació especificada en aquest conveni, per a la qual cosa 
concedirà un termini a aquest efecte. 

 
Desè. Obres d’adequació a la finalitat pactada, de conservació, de millora, de 
manteniment i reparació i obres extraordinàries. 

 
10.1. Són a càrrec de la Universitat de Barcelona, les obres d’adequació del Pavelló Rosa a 

la finalitat a què s'ha de destinar. 
 
10.2. La Universitat de Barcelona ha de realitzar al seu càrrec les obres de conservació, 

manteniment, millora i reparació del bé immoble i d’adequació dels espais a la nova 
normativa que resulti d’aplicació al bé immoble o a l’activitat que s’hi desenvolupi. 

 
10.3. Cal l’autorització prèvia de la Diputació de Barcelona, per a la realització de totes les 

obres que requereixen projecte i/o memòria d’obres d’acord amb la normativa vigent. 
 
10.4. A aquest efecte, la Universitat de Barcelona presentarà el projecte i/o la memòria de 

les obres a la Diputació de Barcelona. 
 
10.5. En cas que els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona emetin un informe 

desfavorable al projecte i/o memòria presentats, la Universitat de Barcelona ha de 
tornar a presentar el projecte i/o memòria d’obres d’acord amb les observacions 
realitzades per la Diputació de Barcelona. En aquest cas, les obres no es podran 
iniciar fins que la Diputació de Barcelona doni el vistiplau a l'esmena del projecte.   

 
10.6. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de denegar l’autorització d’obres de 

millora i d’obres diferents a les relacionades en els apartats anteriors.  
 
10.7. No cal autorització prèvia de la Diputació de Barcelona, de les obres que no 

requereixin projecte d’acord amb la normativa d’aplicació i no ampliïn el volum de 
l’edifici, no afectin l’estructura del mateix o la configuració o distribució interior, 
excepte que es refereixin als elements de la façana de tot l’edifici. En aquest darrer 
cas, cal l’autorització prèvia de la Diputació de Barcelona. 

 
Onzè. Llicències d’obres i inici dels treballs  
 

11.1. Una vegada autoritzades les obres per part de la Diputació de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona ha de tramitar els permisos i les llicències que s’escaiguin i 
satisfer el seu import. Un cop obtinguts, s’han de presentar davant dels serveis 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
11.2. La Universitat de Barcelona ha de comunicar l’inici de les obres als serveis tècnics de 

la corporació, que poden supervisar-les i fer-ne el seguiment que considerin oportú.  
 
11.3. Finalitzades les obres, la Universitat de Barcelona ha de lliurar un joc de plànols 

d'obra acabada (as built), que han d'indicar, si cal, el pas de les instal·lacions i la 
xarxa de subministraments i també les noves connexions de serveis. 
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Dotzè. Altres permisos i llicències  
 
Si per a l’exercici de les activitats que s’han de desenvolupar en el Pavelló Rosa calen 
permisos, llicències o autoritzacions d'altres administracions o ens públics, és responsabilitat 
exclusiva de la Universitat de Barcelona obtenir-los, així com també pagar els tributs, els 
gravàmens o qualsevol altre import que se'n derivi.  
 
Tretzè. Autoprotecció del recinte  
 
13.1. La Diputació de Barcelona disposa d’un document d’autoprotecció del recinte, d’acord 

amb la normativa vigent.  
 
13.2. La Universitat de Barcelona ha de cooperar amb la Diputació de Barcelona en la 

realització de les actuacions derivades del document. A aquest efecte, la Diputació de 
Barcelona li ha d’informar amb antelació suficient de les actuacions que se'n derivin. 

 
13.3. Per tal de facilitar la coordinació i la cooperació, la Universitat de Barcelona ha de 

designar la persona referent de l’edifici. 
 

Catorzè. Coordinació d’activitats empresarials  
 
14.1. La Universitat de Barcelona ha d'informar a la Diputació de Barcelona amb antelació 

suficient de totes les activitats previstes de realitzar dins del recinte o dins els edificis i 
els espais cedits, en compliment del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual 
es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
14.2. La institució que ocupa l’edifici, promotora de l’activitat, és la responsable d’iniciar la 

coordinació d’activitats empresarials amb els mitjans de coordinació que estableixi.  
 
14.3. Per tal de facilitar la coordinació i la cooperació, la Diputació de Barcelona i la 

Universitat de Barcelona han de designar les persones referents.  
 

Quinzè. Responsabilitat i assegurances  
 

15.1. La Diputació de Barcelona està exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, 
civil o penal per les vicissituds que es produeixin en el Pavelló Rosa o els entorns 
exteriors de l’edifici sempre i quan la causa sigui imputable al propi edifici o a l’activitat 
que s’hi desenvolupa. 

 
15.2. Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia 

o la seguretat del Pavelló Rosa ni tampoc de les instal·lacions, el mobiliari i els 
terrenys demanials/ el bé/ l’edifici. 

 
15.3. La Universitat de Barcelona és responsable dels possibles danys i perjudicis en les 

persones, en el Pavelló Rosa i en el seu contingut, sempre que hi hagi causa 
imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen. 

 
15.4. En el cas que la Diputació de Barcelona s'hagi de fer càrrec de possibles danys o 

perjudicis, la Universitat de Barcelona l'haurà de rescabalar del seu import i, si 
correspon, dels interessos de demora, sempre que hi hagi causa imputable al 
funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen, sens perjudici que pugui 
reclamar aquest import als causants directes dels danys. 
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15.5. Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, la Universitat de Barcelona ha de 
contractar o ha d'incloure en les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de 
danys materials el Pavelló Rosa per tal de cobrir els danys que es puguin produir. 

 
15.6. Les indemnitzacions que la Universitat de Barcelona obtingui pels riscos coberts per 

la pòlissa d’assegurança, d’acord amb aquest pacte, s'han de destinar a assumir les 
responsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats pels mateixos riscos. 

 
Setzè. Autoprotecció de l’edifici  

 
16.1. La Universitat de Barcelona ha de disposar document d’autoprotecció de l’edifici.  
 
16.2. La Universitat ha d’adoptar les mesures necessàries per tal que l’immoble compleixi, 

en cada moment, la normativa vigent respecte a l’aforament de persones, les 
mesures de seguretat i l’evacuació, per la qual cosa ha d’elaborar i implementar els 
documents corresponents de l’edifici.  

 
16.3. La Diputació de Barcelona ha de prendre les mesures necessàries per a garantir la 

coordinació amb aquest document.  
 

Dissetè. Comissió d’administració del recinte  
 

La Universitat de Barcelona ha de designar un representant a la Comissió d’Administració 
del Recinte de la Maternitat de Barcelona, que s’encarrega entre altres aspectes, de 
coordinar les diverses activitats i actuacions que hi tenen lloc. 
 
Divuitè. Comissió de seguiment  

 
18.1. La comissió encarregada del seguiment del present conveni és la creada en virtut del 

conveni signat entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona de 25 
d’abril de 2007. 

 
18.2. Les funcions i règim de la comissió en relació amb aquest conveni són les establertes 

per la normativa bàsica de règim jurídic dels sector públic. 
 
18.3. Els acords de la comissió es remetran com a proposta no vinculant a les parts 

signants del conveni per tal que els seus òrgans competents, les aprovin en el seu 
cas. 

 
Dinovè. Seguretat   

 
19.1. La Diputació de Barcelona presta el servei de protecció, vigilància i control d’accessos 

al recinte de la Maternitat de Barcelona i el servei de vigilància d’exteriors a través 
dels mitjans necessaris. A aquest efecte, ha de comunicar a la Universitat de 
Barcelona a través dels membres de la comissió de seguiment del conveni, qualsevol 
contingència que es detecti a l'exterior i que pugui repercutir en la seguretat. 

 
19.2. La Universitat de Barcelona ha de comunicar a la Diputació de Barcelona les 

necessitats d’autorització d’accés al recinte amb vint-i-quatre hores d’antelació, 
mitjançant el formulari facilitat per la mateixa corporació, en el qual ha d'acceptar el 
marc general d’instruccions d’accés i les normes d’ús del recinte i de l’espai comú, 
així com també autoritzar el tractament informàtic de les dades personals, que 
s’utilitzaran exclusivament per gestionar les sol·licituds d’accés. 
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Vintè. Causes d’extinció  
 
El present conveni s’extingeix, sense dret a indemnització a favor de la Universitat de 
Barcelona, per les causes següents: 

 
a) Per incompliment dels pactes del conveni, previ requeriment a la part incomplidora, que 

no hagi estat atès en el termini concedit des de la notificació. 
 
b) Per la finalització de l’objecte del conveni o del termini de vigència. 
 
c) Per desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
 
d) Per resolució de mutu acord del conveni abans del termini pactat. 
 
e) Per requeriment previ de devolució dels edificis, en els termes establerts a l’article 76 del 

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals. 

 
f) Per devolució del Pavelló Rosa per part de la Universitat de Barcelona  

 
Vint-i-unè. Efectes de l’extinció del conveni  
 
21.1. La Universitat de Barcelona s’obliga a deixar lliures i vacus i a disposició de la 

Diputació de Barcelona el Pavelló Rosa objecte d'aquest conveni, des del moment de 
la seva extinció, independentment del motiu, i li reconeix la potestat d'acordar-ne i 
executar-ne el llançament. 

 
21.2. Les obres, les millores i les instal·lacions que s’hagin realitzat al Pavelló Rosa, 

reverteixen a favor de la Diputació de Barcelona, sense dret a contraprestació de la 
Universitat de Barcelona. 

 
21.3. La Universitat de Barcelona ha de restituir en adequat estat d’ús el Pavelló Rosa 

incloent-hi les instal·lacions, les obres i les millores realitzades, d’acord amb les 
normatives i reglamentacions vigents.   

 
21.4. Les parts han de formalitzar la devolució del Pavelló Rosa objecte d’aquest conveni 

mitjançant una acta de recepció.  
 
En aquest document s'hi ha de fer constar, a més de la informació general relativa al dia de 
la recepció efectiva i a les persones presents, la informació següent: 

 

 Que els espais es deixen lliures i vacus i a disposició de la Diputació de Barcelona. 
 

 L’estat dels espais en el moment de la recepció, adjuntant-hi fotografies, si s’escau. 
 

 L’inventari de béns, si en queda algun, amb expressa menció de la reversió a benefici de 
la Diputació de Barcelona sense dret a contraprestació de la Universitat. 

 

 Si n'hi ha, relació de construccions i instal·lacions fixes que no s’han d’enderrocar i que 
es mantindran i revertiran gratuïtament a favor de la Diputació de Barcelona sense dret a 
indemnització de la Universitat de Barcelona. 

 

 En un annex, còpia de les últimes factures pagades dels subministraments.  
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

260 

 Relació dels contractes de manteniment i de les actes de les inspeccions tècniques 
obligatòries vigents.  

 
Vint-i-dosè. Naturalesa del present conveni, procediment i jurisdicció competent 
 
22.1. La naturalesa del present conveni és administrativa i s’estableix a l’empara del que 

preveu el capítol II del Títol IX relatiu a les relacions administratives, de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
22.2. La jurisdicció competent per resoldre qüestions litigioses derivades del present 

conveni, diferents del desnonament, és la jurisdicció contenciosa i administrativa, 
acordant les parts la submissió expressa als jutjats i tribunals de Barcelona. 

 
22.3. El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable, en tot allò compatible amb la 
naturalesa de l’objecte d’aquest conveni. 

 
Vint-i-tresè. Requeriment previ a la via jurisdiccional 
 
Abans d’interposar cap acció per via judicial, cada part s’obliga a requerir a l’altra, la 
derogació de la disposició, l’anul·lació o revocació de l’acte o l’actuació o el cessament o 
modificació de l’actuació material o inactivitat que contravingui el present conveni, concedint 
un termini a aquest efecte a comptar de l’endemà de la notificació del requeriment. 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen. 

 
Tercer. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 
publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentar-
se les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini 
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords, 
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Cinquè. ANOTAR a l’inventari de Béns de la corporació l’operació comptable de 
cessió d’ús a favor de la Universitat de Barcelona, una vegada s’hagi signat el conveni 
de cessió d’ús, en virtut de la norma de reconeixement i valoració 19ª de la Instrucció 
de comptabilitat de l’administració local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, d’acord amb les dades que s’adjunten com Annex comptable i els 
ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en el moment de l’anotació de 
l’operació a l’Inventari. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord als interessats.” 
 

ANNEX Comptable al Dictamen relatiu a la cessió d’ús del Pavelló Rosa a favor de la UB 

des de l’1 de desembre de 2017 fins el 31 d’agost de 2019. 
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23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’adscripció 
dels pavellons Blau A, Blau B, Hèlios I i els terrenys on s’ubiquen els Pavellons 
Hèlios II i III al Consorci de Gestió Corporació Sanitària i aprovar la minuta del 
document regulador d’aquesta.- 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 és propietària dels edificis, situats al Recinte de la 

Maternitat de Barcelona ubicat a la Travessera de les Corts Catalanes 131, 
següents: 

 
- Pavelló Blau A i Pavelló Blau B (o Annex), inscrits a l’Inventari de Béns de la 

Corporació amb els codis F000954 i F000955, respectivament, amb naturalesa 
jurídica de bé de domini públic. 

 
- Pavelló Hèlios, inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi F000957 

i naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 

2. La Diputació de Barcelona i l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona mitjançant la 
signatura de conveni el 17 de desembre de 1992, van constituir el Consorci de 

 

Destinatari Universitat de Barcelona

Durada Des del 01/12/2017 fins 31/08/2019

Pròrroga No

Codi d'Actiu F000956

Descripció Recinte Maternitat Pavelló Rosa

Família Morfològica Edifici Educatiu

Valor Base 665.038,96

Amortització acumulada 664.162,07

Valor Net 876,89

Vida útil del bé 26 anys

Durada estimada de l'operació patrimonial 1,75 anys

Tipus d'operació comptable Cessió d'ús en contra inferior a la vida útil del bé

DADES INFORMATIVES PER AL TRACTAMENT COMPTABLE DELS ACTIUS

DADES DEL CONVENI

TIPUS D'OPERACIÓ PATRIMONIAL

CESSIÓ D'ÚS

DADES D'INVENTARI PER AL TRACTAMENT COMPTABLE
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Gestió Corporació Sanitària (en endavant, indistintament també referit com a 
CGCS). 

 
3. El Consorci de Gestió Corporació Sanitària té entre els seus objectius l’assistència 

sanitària i sociosanitària vinculada a la xarxa d’assistència primària i coordinada 
amb els diversos nivells socio-sanitaris, la docència relacionada amb la sanitat i 
les ciències de la salut i les activitats d’investigació, estudi i divulgació cultural, 
relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut. 

 
4. En virtut de l’apartat Quart del Títol Il del conveni de creació del consorci, la 

Diputació de Barcelona cedí l’ús del Pavelló Blau del Recinte de la Maternitat de 
Barcelona per 25 anys, que expiren el proper 16 de desembre de 2017, i l’edifici 
Hèlios de forma transitòria fins a la remodelació del Pavelló Blau. Aquesta 
remodelació no ha estat possible i la cessió d’ús s’ha perllongat fins a l’actualitat. 

 
5. Els Estatuts del Consorci de Gestió Corporació Sanitària (BOP de 19 de gener de 

1995) en l’apartat segon de l’article 20 (art. 20.2.) disposen que les aportacions 
inicials de la Diputació i de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona s’han de regir 
d’acord amb el conveni signat entre ambdues parts.  

 
6. Els estatus citats també estableixen que la Diputació de Barcelona i l’Hospital 

Clínic i Provincial de Barcelona formen part de la seva Junta de Govern, que és 
l’òrgan d’administració superior de l’ens (art. 7 i 8 dels Estatuts).  

 
7. El Consorci Hospital Clínic de Barcelona va subrogar-se en tots els drets i deures 

de l’antic Hospital Clínic Provincial de Barcelona en virtut de la disposició 
addicional quarta de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de l’ACORD GOV/111/15, de 14 de 
juliol, que en va autoritzar la seva creació. 

 
8. La Junta de Govern del Consorci de Gestió Corporació Sanitària, el 21 de 

desembre de 2016, va acordar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de 
pròrroga de la cessió del Pavelló Blau per 25 anys i l’actualització a la realitat dels 
compromisos adquirits mitjançant el conveni de 1992. 

 
9. Des del 16 de desembre de 2017, data en què va finalitzar el títol d’ús anterior, la 

Diputació de Barcelona ha consentit l’ús dels pavellons de referència CGCS en els 
mateixos termes que els ha vingut utilitzant, en tant, ambdós ens havien iniciat 
negociacions per determinar els termes d’una nova adscripció. 

 
10. La Diputació de Barcelona no té necessitat immediata ni a curt termini d’ús del 

Pavelló Blau A, del Pavelló Blau B, del Pavelló Hèlios, ni dels terrenys on 
s’ubiquen els Pavellons Hèlios II i III, del Recinte de la Maternitat de Barcelona.  

 

11. Aquests edificis i espais no estan inclosos en cap pla o projecte de la corporació 
vigent o en curs, que prevegi una utilitat com a bé de domini públic o afectar-lo a 
un servei públic o que presti la corporació i que sigui de la seva competència o per 
destinar-lo a serveis administratius propis de la corporació. 
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12. En tant que la Diputació de Barcelona forma part, com a entitat consorciada, del 
Consorci de Gestió Corporació Sanitària, la figura jurídica adequada per dur a 
terme la cessió dels esmentats immobles i espais per a l’ús del Consorci, d’acord 
amb les seves finalitats bàsiques d’interès general, és l’adscripció de béns, 
prevista a l’article 321 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS). 

 
13. Consta a l’expedient la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació 

Econòmica i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, 
ambdós de 5 de març de 2018. 

 
14. La referència cadastral d’aquest conjunt d’edificis adscrits des de la seva creació 

al CGCS és 6819701DF2861H0001JZ. El valor cadastral conjunt dels Pavellons 
Blau A, Blau B i Hèlios és de 10.260.739,33 euros i la superfície total construïda 
dels tres pavellons és de 13.260 m2.  

 
15. Els Pavellons Blau A i B formen un conjunt arquitectònic i la seva superfície 

construïda és de 11.876 m2. La superfície construïda del Pavelló Hèlios és 1.384 
m2.  

 
16. D’acord amb aquestes superfícies, als Pavellons Blau A i B els hi correspon 

proporcionalment un valor de 9.189,784,33 euros i al Pavelló Hèlios, de 
1.070.954,99 euros. 

 
17. En aplicació del coeficient corrector de valors de 2,20 per a Barcelona a efectes 

de transmissions patrimonials, el valor resultant dels Pavellons Blau A i B és de 
20.217.525,54 euros i per a Hèlios de 2.356.100,98 euros. 

 
18. Els recursos ordinaris de la corporació, per a l’exercici 2018 segons la 

documentació de l’expedient i d’acord amb el pressupost aprovat ascendeixen a 
759.765.810,59 €.  

 
Fonaments de Dret 
 

Pel que fa a la capacitat jurídica de les administracions locals, 
 

- En virtut de l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, la Diputació de Barcelona disposa de plena capacitat jurídica per a 
acordar l’adscripció dels béns anteriorment referits. 

 
Pel que fa a les adscripcions, 
 
- L’article 321 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) permet que els ens associats 
adscriguin béns de domini públic i patrimonials als consorcis per al compliment 
dels seus fins, conservant la qualificació originària. 

 
Sobre l’eficàcia retroactiva dels actes de les administracions públiques, 
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- L’article 39 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques permet l’eficàcia retroactiva dels actes quan 
produeixin efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits de fet 
necessaris ja existissin a la data a la qual es retrotrau l’eficàcia de l’acte i no 
lesionin drets o interessos legítims d’altres persones, requisits ambdós que es 
compleixen en el present cas. 

 
Respecte l’òrgan competent per adoptar l’acord d’adscripció atenent la naturalesa dels 
béns, 

 
- Pel que fa a l’edifici Hèlios, de naturalesa patrimonial, resulta d’aplicació l’article 

221 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 estableix que les cessions d’ús de 
béns patrimonials són competència del Ple de la corporació, delegables en la 
Junta de Govern. En aquest sentit es destaca que el Ple de la Diputació de 
Barcelona ha delegat en la Junta de Govern l’exercici d’aquelles altres 
competències que les lleis diferents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local atribueixen al Ple i no tenen caràcter indelegable, d’acord 
amb l’apartat 3.4.g) de la Refosa 1/16, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del 
Ple (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

 
- Pel que fa als Pavellons Blau A i B, de naturalesa demanial i atès que el seu valor 

és de 20.217.525,54 euros, resulta d’aplicació la Disposició Addicional Segona de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb la 
mateixa, corresponen al Ple les concessions demanials quan el pressupost base 
de licitació superi els 3 milions d’euros. En el present cas, no hi ha licitació atès 
que es tracta d’una adscripció però el valor dels béns supera aquest llindar. La 
competència en matèria de concessions demanials ha estat delegada pel Ple de la 
corporació en la Junta de Govern, fins al 10% dels recursos ordinaris de la 
corporació, d’acord amb l’article 3.2.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 abans citada. 

 
ACORDS 

 
Primer. ADSCRIURE de forma gratuïta, al Consorci de Gestió Corporació Sanitària, 
per un període inicial des del 16 de desembre de 2017 fins el 16 de desembre de 
2037, prorrogable expressament per cinc anys més fins l’any 2042, l’ús dels béns de la 
corporació que es relacionen a continuació: 
 

- Pavelló Blau A i Pavelló Blau B (o Annex), inscrits a l’Inventari de Béns de la 
Corporació amb els codis F000954 i F000955 

 
Segon. ADSCRIURE de forma gratuïta al Consorci de Gestió Corporació Sanitària l’ús 
de l’edifici Hèlios des del 16 de desembre de 2017 fins el seu trasllat al nou 
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emplaçament que es determini i, en qualsevol cas com a màxim fins el 16 de 
desembre de 2037, prorrogable expressament per cinc anys més fins l’any 2042. 
 
Tercer. ADSCRIURE de forma gratuïta al Consorci de Gestió Corporació Sanitària l’ús 
dels terrenys on s’ubiquen els edificis Hèlios II i III des del 16 de desembre de 2017 
fins la realització de les obres que permetin el trasllat de les activitats al Pavelló Blau, i 
en qualsevol cas com a màxim fins el 16 de desembre de de 2037, prorrogable 
expressament per cinc anys més fins l’any 2042. 
 
Quart. APROVAR la minuta de document administratiu que regula les condicions 
d’adscripció d’ús a favor del CGCS que es reprodueix a continuació: 
 

DOCUMENT ADMINISTRATIU QUE REGULA L’ADSCRIPCIÓ D’ÚS A FAVOR DEL 
CONSORCI DE GESTIÓ CORPORACIÓ SANITÀRIA DEL PAVELLÓ BLAU A I B I DEL 
PAVELLÓ HÈLIOS I DELS TERRENYS ON S’UBIQUEN ELS EDIFICIS HÈLIOS II I III 

 
I  N  T  E  R  V  E  N  E  N  

 
D’altra part, el CONSORCI DE GESTIÓ CORPORACIÓ SANITÀRIA,  
  
I de l’altra part, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA,  
 
Les entitats anteriorment indicades es denominen conjuntament, d’ara endavant, les parts. 
 
Les parts, en la seva respectiva representació, es reconeixen la seva capacitat legal 
necessària per a contractar i subscriure el present document i a aquest efecte 
 

E X P O S E N  
 
I. La Diputació de Barcelona és propietària dels edificis situats al Recinte de la Maternitat 

de Barcelona ubicat a la Travessera de les Corts Catalanes 131, següents: 
 

 Pavelló Blau A i Pavelló Blau B (o Annex), inscrits a l’Inventari de Béns de la 
Corporació amb els codis F000954 i F000955, respectivament, amb naturalesa 
jurídica de bé de domini públic. 

 

 Pavelló Hèlios, inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi F000957 i 
naturalesa jurídica de bé patrimonial. 

 
II. La Diputació de Barcelona i l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona mitjançant la 

signatura de conveni el 17 de desembre de 1992, van constituir el Consorci de Gestió 
Corporació Sanitària. 

 
III. El Consorci Hospital Clínic de Barcelona va subrogar-se en tots els drets i deures de 

l’antic Hospital Clínic Provincial de Barcelona en virtut de la disposició addicional quarta 
de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic i de l’ACORD GOV/111/15, de 14 de juliol, que en va autoritzar la seva 
creació. 

 
IV. El Consorci de Gestió Corporació Sanitària té entre els seus objectius l’assistència 

sanitària i sociosanitària vinculada a la xarxa d’assistència primària i coordinada amb 
els diversos nivells socio-sanitaris, la docència relacionada amb la sanitat i les ciències 
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de la salut, i les activitats d’investigació, estudi i divulgació cultural, relacionades amb la 
sanitat i les ciències de la salut. 

 
V. En virtut de l’apartat Quart del Títol Il del conveni de creació del consorci, la Diputació 

de Barcelona cedí l’ús del Pavelló Blau del Recinte de la Maternitat de Barcelona per 
25 anys, que expiren el proper 16 de desembre de 2017, i l’edifici Hèlios de forma 
transitòria fins a la remodelació del Pavelló Blau. Aquesta remodelació no ha estat 
possible i la cessió d’ús s’ha perllongat fins a l’actualitat. 

 
VI. Els Estatuts del Consorci de Gestió Corporació Sanitària (BOP de 19 de gener de 

1995) en l’apartat segon de l’article 20 (art. 20.2.) disposen que les aportacions inicials 
de la Diputació i de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona s’han de regir d’acord 
amb el conveni signat entre ambdues parts.  

 
VII. Els estatus citats també estableixen que la Diputació de Barcelona i l’Hospital Clínic i 

Provincial de Barcelona formen part de la seva Junta de Govern, que és l’òrgan 
d’administració superior de l’ens (art. 7 i 8 dels Estatuts).  

 
VIII. La Junta de Govern del Consorci de Gestió Corporació Sanitària, el 21 de desembre de 

2016, va acordar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona per a la pròrroga de la cessió 
del Pavelló Blau per 25 anys i l’actualització a la realitat dels compromisos adquirits 
mitjançant el conveni de 1992. 

 
IX. La Diputació de Barcelona no té necessitat, immediata ni a curt termini, d’ús del Pavelló 

Blau A, del Pavelló Blau B, del Pavelló Hèlios, ni dels terrenys on s’ubiquen els 
Pavellons Hèlios II i III, del Recinte de la Maternitat de Barcelona.  

 
X. Des del 16 de desembre de 2017, data en què va finalitzar el títol d’ús anterior, la 

Diputació de Barcelona ha consentit l’ús dels pavellons de referència al CGCS en els 
mateixos termes que els ha vingut utilitzant, en tant, ambdós ens havien iniciat 
negociacions per determinar els termes d’una nova adscripció. 

 
XI. Amb anterioritat, durant els Jocs Olímpics de Barcelona de 1992, atesa la necessitat 

d’espais per ubicar oficines del Comitè Organitzador Olímpic Barcelona’92, S.A. (en 
endavant COOB’92), la Diputació de Barcelona va autoritzar la instal·lació prop del 
Pavelló Hèlios, d’uns barracons, per mitjà d’acord signat entre ambdues parts el 19 de 
març de 1993. Aquestes edificacions, anomenades Pavellons Hèlios II i III, s’havien 
d’enderrocar i els terrenys restituir al seu estat inicial abans del 27 de juliol de 1993, 
excepte que tal i com preveia el propi acord, els adquirís el CGCS, supòsit davant el 
qual, aquest es subrogaria en el dit compromís d’enderroc. El CGCS mitjançant 
contracte de compravenda de 13 de juliol de 1993 subscrit amb el COOB’92 va adquirir 
la propietat dels edificis Hèlios II i III. 

 
XII. Aquests edificis i espais no estan inclosos en cap pla o projecte de la corporació vigent 

o en curs, que prevegi una utilitat com a bé de domini públic o afectar-lo a un servei 
públic o que presti la corporació i que sigui de la seva competència o per destinar-lo a 
serveis administratius propis de la corporació. 

 
XIII. El CGCS manifesta mantenir i conservar en bon estat els espais objecte d’adscripció, 

mitjançant les actuacions necessàries. També manifesta realitzar les inversions d’acord 
amb la previsió quinquennal d’obres aprovada: 
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XIV. El CGSC i el Consorci Hospital Clínic de Barcelona varen subscriure, en data 14 de 
desembre de 2015, un contracte d’encàrrec de gestió en virtut del qual, a petició del 
CGCS, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona podrà licitar conjuntament i executar 
obres en els espais adscrits en ús al CGCS. 

 
XV. En tant que la Diputació de Barcelona forma part, com a entitat consorciada, del 

Consorci de Gestió Corporació Sanitària, la figura jurídica adequada per dur a terme la 
cessió dels esmentats immobles i espais per a l’ús del Consorci, d’acord amb les seves 
finalitats bàsiques d’interès general, és l’adscripció de béns, prevista a l’article 321 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS). 

 
XVI. Atès l’anteriorment exposat, les parts han convingut l’adscripció del Pavelló Blau i de 

l’edifici Hèlios i dels terrenys on s’ubiquen els edificis Hèlios II i III a favor del CGCS, 
que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer. Adscripció al CGCS del Pavelló Blau A i B (Oficines), de l’edifici Hèlios I i dels 
terrenys on s’ubiquen els edificis Hèlios II i III. 
 
1.1. La Diputació de Barcelona adscriu al Consorci de Gestió Corporació Sanitària l’edifici 

anomenat Pavelló Blau i el d’Oficines (Pavellons Blau A i B, respectivament) del 
recinte de la Maternitat, la zona perimetral delimitada pels carrers Dr. Salvador, 
Sabino de Arana i la tanca de separació amb el parc del Recinte de la Maternitat. El 
temps de duració d’aquesta adscripció s’estableix en un període inicial de vint anys, 
amb pròrroga expressa de cinc anys més, sent el període màxim total, incloent el 
període inicial més la pròrroga, el comprès entre el 16 de desembre de 2017 i el 16 de 
desembre de 2042, sens perjudici del que estableix el pacte novè. 

 
1.2. Atès que a data d’avui no s’ha ampliat el Pavelló Blau i per consegüent no és possible 

el trasllat de les activitats dels edificis Hèlios II i III al nou edifici, les parts convenen la 
necessitat d’adscriure al CGCS els terrenys on s’ubiquen els edificis Hèlios II i III, des 
de la signatura del present document administratiu fins la realització, tant aviat com 
sigui possible i quan es donin les condicions propícies de finançament, de les obres 

Obres previstes d’iniciar en breu i obres estimades en els propers 5 anys

Obra

Data d'inici 

preparació 

actuació (*)

Data prevista d'inici 

obra

Data prevista fi 

d'obra

Import total 

previst actuació 

(**)

Nova Ressonància Magnètica al soterrani -1 inciat any 2017 en execució 2018 582.920                

Nou bloc Quirúrgic Oftalmologia inciat any 2017 estiu 2018 2020 3.514.455             

Nucli de comunicació vertical ponent inciat any 2017 estiu 2018 287.546                

Adequació Llicència Ambiental, sectoritzacions i 

protecció contra el foc de la estructura
inciat any 2017 estiu 2018 2018 212.427                

Hospital de dia Psiquiatria Perinatal febr-18 nov-18 2019 740.252                

Noves Consultes ICOF i ICGON març-18 gen-19 2019 500.000                

Nova àrea Wetlab inciat any 2017 abr-20 2020 252.435                

Medicina de l'esport 2018 2019 2019 1.790.000             

Adaptació sectorització i evacuació 2019 2021 2023 2.090.000             

9.970.036             

(**) Inclou cost total actuació (obra, equipament,honoraris, etc). Import Iva inclòs

(*) Data prevista d'inici licitacions per tal de poder dur a terme l'actuació. Incoació expedients honoraris projecte i do; expedient 

obres, redacció de projecte i supervisió 
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que permetin el trasllat de les activitats que actualment s’hi estan duent a terme i, en 
tot cas, com a màxim fins el 16 de desembre de 2042.  

 
1.3. L’edifici Hèlios I s’adscriu al CGCS des de la signatura del present document 

administratiu fins que les corresponents administracions acordin el trasllat de l’activitat 
actual a un nou emplaçament i, en tot cas, com a màxim fins el 16 de desembre de 
2042.  

 
1.4. La Diputació de Barcelona, tal i com ja estava previst en el conveni de creació del 

CGCS, aportarà un espai en la zona nord del recinte de la Maternitat per a l’ampliació 
del Pavelló Blau en 4.000 m

2,
 on es traslladarà l’activitat dels edificis Hèlios I, II i III, 

quan es reuneixin les condicions d’edificació previstes en el planejament urbanístic 
derivat que afecta el Recinte de la Maternitat. 

 
1.5. Aquest document entra en vigor i regula, des de la data de la seva última signatura, 

tots els aspectes de l’aportació patrimonial de la Diputació de Barcelona previstos en 
el conveni de creació del CGCS i que han expirat d’acord amb el termini previst en el 
citat conveni, en data 16 de desembre de 2017.  

 
Segon. Destí dels béns i gratuïtat de l’ús 

 
2.1. El Consorci de Gestió Corporació Sanitària ha d’utilitzar els béns i espais objecte 

d’adscripció per destinar-los a la realització d’activitats assistencials, de recerca, 
innovació o docència en l’àmbit de la salut i, en general, a tots aquells objectius i 
activitats previstos en el Conveni i en els seus Estatuts, sigui directament a través de 
l’HCB, altres entitats vinculades o amb les que estableixi els oportuns acords al 
respecte i inclús a través de qualsevol altra de les fórmules admeses en dret.  

 
2.2. La utilització, directa o indirecta, dels béns i espais serà en tot cas gratuïta. 
 
2.3. Qualsevol utilització per a una activitat diferent requerirà de l’autorització prèvia, 

escrita i expressa del la Diputació de Barcelona. 
 

Tercer. Provisió de mitjans materials i recursos humans  
 

El CGCS ha de proveir tots els mitjans materials i els recursos humans necessaris per a 
desenvolupar les activitats previstes  en els béns i espais adscrits. 
 
Quart. Subministraments continus 
 
Són a càrrec del CGCS, directament, la gestió de l’alta i el pagament dels serveis relatius 
als subministraments elèctric, d’aigua, gas i de telecomunicacions, i tots els que calguin per 
acomplir adequadament la finalitat establerta en el present document, els quals ha de 
contractar directament amb les companyies corresponents. 
 
Cinquè. Obligacions econòmiques 
 
El CGCS assumeix el pagament de les despeses, els tributs i altres gravàmens, ja siguin 
estatals, autonòmics o locals, que recaiguin sobre els béns i espais objecte d’aquest 
document o els que resultin d'utilitzar-lo i, en tot cas, el de l’impost de béns immobles.  
 
Sisè. Obligacions de manteniment i conservació en bon estat  
 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

269 

6.1. El CGCS ha de mantenir en bon estat de conservació els espais cedits. Són a càrrec 
seu les actuacions ordinàries de manteniment i també les obligatòries, d’acord amb la 
naturalesa i els usos del béns i espais adscrits i la normativa d’aplicació, tant de 
l'edifici mateix com de les instal·lacions. 

 
6.2. Aquest manteniment inclou, en tot cas, entre d’altres, les actuacions següents: les 

instal·lacions tèrmiques, la baixa tensió, la protecció d’incendis, els ascensors, el 
control de legionel·la, la inspecció de gas, el certificat de façanes i l’estanqueïtat de 
l’edifici. 

 
6.3. En qualsevol moment, la Diputació de Barcelona pot requerir del CGCS la realització 

d’actuacions de manteniment a fi de garantir un ús adequat dels edificis i 
instal·lacions d’acord amb la destinació especificada en aquest document, per a la 
qual cosa es concedirà un termini a aquest efecte. 

 
6.4. Així mateix, són a càrrec del CGCS la part de despeses generals que li corresponguin 

com a usuari del Recinte de la Maternitat. 
 
6.5. La Diputació de Barcelona li comunicarà el coeficient de participació, calculat de 

manera proporcional a la superfície ocupada en relació amb la del recinte, que pot 
variar segons la situació dels diferents estadants. 

 
Setè. Obres d’adequació del bé a la finalitat pactada  
 
El CGCS pot remodelar i reformar al seu càrrec els immobles i espais objecte d’aquest 
document per adequar-los al compliment dels seus objectius. 
 
Vuitè. Obres de conservació, millora, reparació i obres extraordinàries 
 

8.1. Seran a càrrec del CGCS les obres de conservació, millora i reparació dels edificis i 
espais cedits, incloent-hi les obres d’adequació dels espais a la nova normativa. 

 
8.2. Qualsevol obra que sigui necessària per tal que els béns objecte d’aquest document 

siguin segurs i adequats a la funció i a la destinació acordades que no estiguin 
previstes en els apartats anteriors, han d'anar a càrrec del CGCS, incloent-hi les 
obres que afectin elements estructurals. 

 
8.3. Les obres extraordinàries requeriran prèviament l’emissió d’informe favorable dels 

serveis tècnics de la Diputació sobre els projectes o les memòries corresponents. Si 
l’informe és desfavorable, les obres no es podran iniciar fins que la Diputació doni el 
vistiplau a l'esmena del projecte.   

 
Novè. Inversions properes  

 
9.1. El Consorci Corporació Gestió Sanitària, s’obliga a realitzar durant els propers 10 

anys, les obres i les inversions necessàries per mantenir els edificis objecte d’aquesta 
adscripció en bon estat de conservació. Entre aquestes obres i actuacions, s’inclouen 
les programades, i en algun cas iniciades, en la previsió d’obres aprovada pels 
propers cinc anys, per import aproximat de 9.970.036 €, segons es detalla en 
l’expositiu XIII del present document. 

 
9.2. La Diputació de Barcelona, en finalitzar el període de 10 anys, verificarà que les 

condicions establertes en aquesta clàusula s’han complert i emetrà per part del seus 
serveis tècnics un informe que recollirà, prèvia inspecció documental i física dels 
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edificis i espais, el compliment de les inversions. En cas d’informe negatiu la Diputació 
de Barcelona requerirà al CGCS informació addicional i el compromís d’un termini 
màxim d’execució de les inversions o obres pendents de realitzar. 

 
Desè. Autorització de les obres 
 
10.1. Cal l’autorització prèvia de la Diputació de Barcelona, de totes les obres que 

requereixin projecte d’acord amb la normativa d’aplicació i aquelles que ampliïn el 
volum de l’edifici, suposin una redistribució no puntual dels espais interiors per 
finalitats no assistencials, afectin l’estructura dels edificis o als elements de la façana 
de l’edifici, tancaments, o la teulada. 

 
10.2. La sol·licitud d’autorització ha d'anar acompanyada de la memòria o el projecte 

d’obres, signats pels tècnics corresponents i ha de rebre un informe favorable dels 
serveis tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
10.3. Les obres no especificades en l’apartat primer d’aquest pacte es poden realitzar 

lliurement sense requerir cap més tràmit. 
 
Onzè. Llicències d’obres i inici dels treballs  
 

11.1. Una vegada autoritzades les obres per part de la Diputació, el CGCS ha de tramitar 
els permisos i les llicències que escaiguin i pagar-los. Un cop obtinguts, s’han de 
presentar davant dels serveis tècnics de la Diputació. 

 
11.2. El CGCS ha de comunicar l’inici de les obres als serveis tècnics de la corporació, que 

poden supervisar-les i fer-ne el seguiment que considerin oportú.  
 
11.3. Finalitzades les obres, el CGCS ha de lliurar un joc de plànols d'obra acabada (as 

built), que han d'indicar, si cal, el pas de les instal·lacions i la xarxa de 
subministraments i també les noves connexions de serveis. 

 
Dotzè. Altres permisos i llicències  
 
Si per a l’exercici de les activitats que s’han de desenvolupar en el els edificis adscrits calen 
permisos, llicències o autoritzacions d'altres administracions o ens públics, és responsabilitat 
exclusiva del CGCS obtenir-los, així com també pagar els tributs, els gravàmens o qualsevol 
altre import que se'n derivi.  
 
Tretzè. Autoprotecció de l’edifici 
 
13.1. El CGCS ha de disposar d’un document d’autoprotecció de l’edifici.  
 
13.2. El CGCS ha d’adoptar les mesures necessàries per tal que l’immoble compleixi, en 

cada moment, la normativa vigent respecte a l’aforament de persones, les mesures 
de seguretat i l’evacuació, per la qual cosa ha d’elaborar i implementar els documents 
corresponents de l’edifici.  

 
13.3. La Diputació de Barcelona ha de prendre les mesures necessàries per a garantir la 

coordinació amb aquest document.  
 

Catorzè. Autoprotecció del recinte  
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14.1. La Diputació de Barcelona disposa d’un document d’autoprotecció del recinte, d’acord 
amb la normativa vigent. 

 
14.2. El CGCS ha de cooperar amb la Diputació en la realització de les actuacions 

derivades del document. A aquest efecte, la Diputació li ha d’informar amb antelació 
suficient de les actuacions que se'n derivin. 

 
14.3. Per tal de facilitar la coordinació i la cooperació, el CGCS ha de designar la persona 

referent de l’edifici. 
 
Quinzè. Responsabilitat i assegurances  

 
15.1. La Diputació de Barcelona està exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, 

civil o penal per les vicissituds que es produeixin en els béns i espais adscrits, sempre 
i quan, la causa sigui imputable al propi edifici o a l’activitat que s’hi desenvolupa. 

 
15.2. Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia 

o la seguretat dels immobles adscrits, ni de les instal·lacions, ni del mobiliari. 
 
15.3. El CGCS és responsable dels possibles danys i perjudicis en les persones, en el 

terreny/edifici/mòdul, en el contingut i en els terrenys demanials/i espais utilitzats, 
sempre que hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi 
desenvolupen. 

 
15.4. En el cas que la Diputació s'hagi de fer càrrec de possibles danys o perjudicis, el 

CGCS l'haurà de rescabalar del seu import i, si correspon, dels interessos de demora, 
sempre que hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi 
desenvolupen, sens perjudici que pugui reclamar aquest import als causants directes 
dels danys. 

 
15.5. Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, el CGCS ha de contractar o ha 

d'incloure en les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys materials 
els béns immobles i espais adscrits en ús al CGCS, les instal·lacions relatives als 
subministraments d’aigua, electricitat, comunicacions i al sanejament d’aigües i 
qualsevol altre que s’hagi connectat, per tal de cobrir els danys que es puguin produir. 

 
15.6. Les indemnitzacions que el CGCS obtingui pels riscos coberts per la pòlissa 

d’assegurança, d’acord amb aquest pacte, s'han de destinar a assumir les 
responsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats pels mateixos riscos. 

 
Setzè. Comissió d’administració del recinte  
 
El CGCS ha de designar un representant a la Comissió d’Administració del recinte de la 
Maternitat de Barcelona que s’encarrega, entre altres aspectes, de coordinar les diverses 
activitats que hi tenen lloc. 
 
Dissetè. Seguretat i vigilància 

 
17.1. La seguretat i vigilància de la porta principal d’accés rodat i de vianants del carrer 

Sabino Arana serà a càrrec del CGCS. 
 
17.2. La Diputació ha de prestar el servei de protecció, vigilància i control d’accessos a la 

resta del Recinte de la Maternitat i el servei de vigilància d’exteriors a través dels 
mitjans necessaris. A aquest efecte, ha de comunicar al CGCS, mitjançant 
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l'interlocutor que designi, qualsevol contingència que es detecti a l'exterior i que pugui 
repercutir en la seguretat. 

 
17.3. El CGCS ha d’adoptar les mesures necessàries per tal que els béns i espais a ell 

adscrits compleixin, a cada moment, la normativa vigent respecte a l’aforament de 
persones, les mesures de seguretat i l'evacuació. 

 
Divuitè. Servitud de pas  
 
S’estableix una servitud de pas de vianants a les dues portes dels accessos per a vianants 
de la tanca que separa el Pavelló Blau A i B de la resta del recinte, per tal de facilitar l’accés 
al recinte per la part nord. 
 
Dinovè. Extinció de l’adscripció 
 
Els acords del present document administratiu s’extingeixen, sense dret a indemnització a 
favor del CGCS, per les causes següents: 

 
a) Per incompliment de qualsevol dels pactes, previ requeriment a la part incomplidora, 

que no hagi estat atès en el termini concedit a aquest efecte de com a mínim 6 mesos, 
des de la notificació. 

b) Per la finalització de l’objecte acordat o del termini de vigència. 
c) Per desaparició sobrevinguda de l’objecte del document administratiu per causes 

objectives. 
d) Per resolució de mutu acord del document administratiu abans del termini pactat. 
e) Per extinció del CGCS, llevat que sigui conseqüència de la seva integració en el 

Consorci Hospital Clínic o entitat que el substitueixi. 
 
Vintè. Efectes de l’extinció  

 
20.1. El CGCS s’obliga a deixar lliures i vacus i a disposició de la Diputació de Barcelona 

els edificis i espais adscrits objecte d'aquest document administratiu, en el moment de 
l’extinció independentment del motiu i li reconeix la potestat d'acordar-ne i executar-
ne el llançament. 

 
20.2. L’extinció de l’adscripció comporta la reversió automàtica de les obres, les millores i 

les instal·lacions que s’hagin realitzat als edificis i espais adscrits al CGCS a favor de 
la Diputació de Barcelona, sense dret a contraprestació del CGCS. 

 
20.3. El CGCS ha de restituir en adequat estat d’ús del terreny/bé/edifici/, incloent-hi les 

instal·lacions, les obres i les millores realitzades, d’acord amb les normatives i 
reglamentacions vigents.   

 
20.4. Les parts han de formalitzar la devolució dels béns adscrits objecte d’aquest 

document administratiu mitjançant una acta de recepció.  
 

En aquest document s'hi ha de fer constar, a més de la informació general relativa al 
dia de la recepció efectiva i a les persones presents, la informació següent: 
 

 Que els espais es deixen lliures i vacus i a disposició de la Diputació. 

 L’estat dels espais en el moment de la recepció, adjuntant-hi fotografies, si 
s’escau. 

 L’inventari de béns, si en queda algun, amb expressa menció de la reversió a 
benefici de la Diputació sense dret a contraprestació del CGCS. 
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 Si n'hi ha, relació de construccions i instal·lacions fixes que no s’han d’enderrocar i 
que es mantindran i revertiran gratuïtament a favor de la Diputació sense dret a 
indemnització del CGCS. 

 En un annex, còpia de les últimes factures pagades dels subministraments.  

 Relació dels contractes de manteniment i de les actes de les inspeccions 
tècniques obligatòries vigents.  

 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document. 

 
Cinquè. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 
publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentar-
se les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Sisè. DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini 
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords, 
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Setè. ANOTAR a l’inventari de Béns de la corporació les operacions comptables 
derivades de l’adscripció d’ús a favor del Consorci de Gestió Corporació Sanitària, 
d’acord amb la Instrucció de comptabilitat de l’administració local aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, segons les dades que s’adjunten com Annex i els 
ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en el moment de l’anotació de 
l’operació a l’Inventari. 
 
Vuitè. NOTIFICAR el present acord als interessats.” 
 
ANNEX  
 

 
 

 
 

 

Destinatari CONSORCI CORPORACIÓ GESTIÓ SANITARIA

Durada 20 anys

Pròrroga Expressa 5 anys

DADES  DEL  CONVENI

TIPUS D'OPERACIÓ PATRIMONIAL

ADSCRIPCIÓ

Codi d'Actiu F000954

Descripció Recinte Maternitat Pavelló Blau A

Família Morfològica Edifici Sanitari

Valor Base 2.540.163,53

Amortització acumulada 974.550,68

Valor Net 1.565.612,85

Vida útil del bé 2

Durada estimada de l'operació patrimonial 20,01

Tipus d'operació comptable Cessió d'ús en contra superior a la vida útil del bé

DADES INFORMATIVES PER AL TRACTAMENT COMPTABLE DELS ACTIUS
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Bé, em referiré als tres darrers 
punts, 21, 22 i 23. Són punts diferents: el primer d’una concessió demanial, i els dos 
següents una cessió d’ús i canvi d’adscripció d‘uns pavellons i uns terrenys. A 
nosaltres, ara, el que ens sobta és la concessió en el temps perquè el primer serà fins 
al 2056; el segons, fins pràcticament només un any, i el tercer, fins al 2037. En tot cas, 
tenir, si fos possible, un aclariment per escrit, ho agrairíem. 
 
I la senyora Conesa diu: Gràcies. Mirarem de fer-ho.  
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva dels ajuts concedits dins la línia 1 de suport integral al 
foment de l’ocupació, del Programa complementari de foment de l’ocupació i de 
suport a la integració social, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, amb termini màxim de justificació fins al 15 de setembre de 2017.- 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. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 

aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (ref. reg. AP 187/15), que 
fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’11 de desembre de 

Codi d'Actiu F000955

Descripció Recinte Maternitat Pavelló Blau B

Família Morfològica Edifici Sanitari

Valor Base 350.144,77

Amortització acumulada 295.910,56

Valor Net 54.234,21

Vida útil del bé 2

Durada estimada de l'operació patrimonial 20,01

Tipus d'operació comptable Cessió d'ús en contra superior a la vida útil del bé

DADES INFORMATIVES PER AL TRACTAMENT COMPTABLE DELS ACTIUS

Codi d'Actiu F000957

Descripció Recinte Maternitat Pavelló Hèlios

Família Morfològica Edifici Sanitari

Valor Base 518.386,40

Amortització acumulada 244.962,48

Valor Net 273.423,92

Vida útil del bé 2

Durada estimada de l'operació patrimonial 20,01

Tipus d'operació comptable Cessió d'ús en contra superior a la vida útil del bé

DADES INFORMATIVES PER AL TRACTAMENT COMPTABLE DELS ACTIUS



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

275 

2015, 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 les metodologies d’implementació 
de les actuacions i dels recursos del Pla. 

 
2. La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 10 de març de 2016, 

va aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la 
integració social, el seu règim de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (ref. reg. AJG 80/16). El referit 
Programa s’articula en dues línies d’actuació: la línia 1, de suport integral al  
foment de l’ocupació i la línia 2, de suport a l’ocupació de col·lectius en risc 
d’exclusió i reforç dels serveis socials municipals. 

 
3. Mitjançant dictamen de 30 de juny de 2016 (ref. reg. AJG 317/16), es va 

acordar l’aprovació definitiva dels esmentats ajuts, d’acord amb la distribució entre 
línies de l’import total atorgat que les entitats locals van comunicar a la Diputació 
de Barcelona en l’acte d’acceptació dels ajuts, entre les que es troben les 
entitats següents: 

 
 

Codi XGL 

 
Ens sol·licitant 

 
NIF 

 

Import de l’ajut 
(línia 1) 

 
Op. comptable 

 

16/X/225583 
 

Ajuntament d'Abrera 
 

P0800100J 
 

51.735,37 € 
 

1603003164/1 

16/X/225558 Ajuntament de Bellprat P0802100H 12.667,23 € 1603003164/22 

16/X/225474 Ajuntament de Gavà P0808800G 283.916,91 € 1603003164/92 

16/X/225472 Ajuntament de Gelida P0809000C 87.510,35 € 1603003164/93 
 

16/X/225432 
 

Ajuntament de Mataró 
 

P0812000H 
 

548.178,68 € 
 

1603003164/122 
 

16/X/225347 
 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
 

P0819300E 
 

264.865,89 € 
 

1603003180/38 
 

16/X/226305 
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca  

P0819500J 
 

221.091,48 € 
 

1603003180/40 
 

16/X/225336 
 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 

P0820400J 
 

336.114,98 € 
 

1603003180/49 
 

16/X/225314 
 

Ajuntament de Sant Just Desvern 
 

P0821900H 
 

173.722,71 € 
 

1603003180/63 
 

16/X/225258 
 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
 

P0826300F 
 

232.072,03 € 
 

1603003180/87 

 

16/X/225273 
Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos 

 

P0825100A 
 

88.648,48 € 
 

1603003180/95 

 

16/X/225230 
 

Ajuntament de Torrelavit 
 

P0828700E 
 

35.290,05 € 
 

1603003180/123 

 

16/X/225208 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

 

P0830600C 
 

268.939,42 € 
 

1603003180/137 

 

4. D’entre les entitats anteriorment relacionades, l’Ajuntament de Mataró, d’acord 
amb l’art. 27.8 del règim de concertació, va sol·licitar a la Gerència de Benestar 
Social un canvi de destí entre línies de suport que fou concedit mitjançant decret 
(ref. reg. 8125/17) segons el detall següent: 

 
 

Codi XGL 
 

Ens sol·licitant 
 

NIF 

 

Traspàs de la 
línia 2 a la línia 1 

 

Nou import 
línia 1 

 

16/X/225432 
 

Ajuntament de Mataró 
 

P0812000H 
 

11.415,46 € 
 

559.594,14 € 
 

5. D’acord amb l’apartat tercer de l’art. 17 del règim regulador de la convocatòria, en 
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el moment de formalitzar l’acceptació dels ajuts, alguns dels ens locals esmentats 
van sol·licitar un avançament per l’import acceptat en cada línia i definitivament 
concedit, en els termes de l’art. 23 del mateix règim. 

 
6. D’acord amb els articles 20 i 21 de l’esmentat règim, el període d’execució de 

les actuacions es comprenia entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, 
mentre que la justificació finalitzava el 31 de març de 2017. 

 
7. No obstant, l’art. 27 del règim permetia als ens destinataris sol·licitar, fins al 5 

de desembre de 2016, una pròrroga dels terminis d’execució i/o justificació, sense 
que pugui excedir de la meitat de termini inicial previst. 

 
8. Les entitats locals relacionades a l’anterior quadre van sol·licitar, dins el 

termini establert, una ampliació dels terminis d’execució i justificació, que la 
Diputació de Barcelona va aprovar fixant com a termini màxim d’execució el 30 de 
juny de 2017 i el de justificació al 15 de setembre de 2017 (ref. reg. D 32/17). 

 
9. D’acord amb l’art. 26 del mateix règim, referent al tancament i liquidació de la 

convocatòria, el centre gestor, mitjançant decret (ref. reg. D 10555/17), va habilitar 
un termini d’audiència de 15 dies comptadors des de l’endemà de la notificació de 
l’esmentada resolució, a fi que els ens locals afectats poguessin presentar la 
documentació necessària per tal d’esmenar les deficiències detectades i/o al·legar 
el que estimessin pertinent amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a 
la revocació de l’ajut. 

 

10. Les entitats que s’inclouen al següent quadre van presentar la documentació 
esmentada si bé, d’acord amb l’informe tècnic emès, en data 31 de gener de 
2018, s’observen les deficiències i repercussions que es detallen a continuació: 

 
 

Ens destinatari 
 

Codi XGL 
 

Deficiències / Observacions 
 

Proposta tècnica 

 
Ajuntament 
d'Abrera 

 
16/X/225583 

El cost justificat és inferior a l’import concedit i no 
cobreix la totalitat de l’import avançat. L’entitat renúncia a 
la part de l’import no executat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir a 
sol·licitar el reintegrament de 
l’import no justificat. 

 
Ajuntament de 
Bellprat 

 
16/X/225558 

El cost justificat és inferior a l’import concedit i no 
cobreix la totalitat de l’import avançat. L’entitat renúncia a 
la part de l’import no executat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir a 
sol·licitar el reintegrament de 
l’import no justificat. 

 
Ajuntament de 
Gavà 

 

 
16/X/225474 

 

El cost justificat és inferior a l’import concedit i no 
cobreix la totalitat de l’import avançat. L’entitat renúncia a 
la part de l’import no executat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir a 
sol·licitar el reintegrament de 
l’import no justificat. 

 
Ajuntament de 
Gelida 

 

 
16/X/225472 

 

El cost justificat és inferior a l’import concedit i no 
cobreix la totalitat de l’import avançat. L’entitat renúncia a 
la part de l’import no executat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir a 
sol·licitar el reintegrament de 
l’import no justificat. 

 
Ajuntament de 
Mataró 

 
16/X/225432 

El cost justificat és inferior a l’import concedit i no 
cobreix la totalitat de l’import avançat. L’entitat renúncia a 
la part de l’import no executat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir a 
sol·licitar el reintegrament de 
l’import no justificat. 

 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 
Barca 

 

 
16/X/226305 

 

S’observen errors materials a la justificació que no 
afecten a l’elegibilitat de les despeses. L’import total 
avançat queda justificat. 

 

 
- 

 

Ajuntament de 
 

 S’observen errors materials a la justificació que no 
afecten a l’elegibilitat de les despeses. No obstant, el 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir al 
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Ens destinatari 
 

Codi XGL 
 

Deficiències / Observacions 
 

Proposta tècnica 

Sant Cugat del 
Vallès 

16/X/225336 cost justificat és inferior a l’import concedit. L’entitat 
renúncia a la part de l’import no executat. 

pagament final corresponent. 

 

Ajuntament de 
Sant Just Desvern 

 

 
16/X/225314 

S’observen errors materials a la justificació que no 
afecten a l’elegibilitat de les despeses. No obstant, el 
cost justificat és inferior a l’import concedit. L’entitat 
renúncia a la part de l’import no executat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir al 
pagament final corresponent. 

 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 
Horts 

 

 
16/X/225258 

S’observen errors materials a la justificació que no 
afecten a l’elegibilitat de les despeses. No obstant, el 
cost justificat és inferior a l’import concedit. L’entitat 
renúncia a la part de l’import no executat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir al 
pagament final corresponent. 

 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 
els Monjos 

 

 
16/X/225273 

S’observen errors materials a la justificació que no 
afecten a l’elegibilitat de les despeses. No obstant, el 
cost justificat és inferior a l’import concedit. L’entitat 
renúncia a la part de l’import no executat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir a 
sol·licitar el reintegrament de 
l’import no justificat. 

 
Ajuntament de 
Torrelavit 

 

 
16/X/225230 

 

El cost justificat és inferior a l’import concedit i no 
cobreix la totalitat de l’import avançat. L’entitat renúncia a 
la part de l’import no executat. 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir a 
sol·licitar el reintegrament de 
l’import no justificat. 

 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

 

 
16/X/225208 

 
El cost justificat és inferior a l’import concedit. L’entitat 
renúncia a la part de l’import no executat. 

 

Acceptar la renúncia parcial 
de l’entitat local i procedir al 
pagament final corresponent 

 
11. L’Ajuntament de Sant Adrià del Besós no va presentar la documentació 

esmentada i, d’acord amb l’informe tècnic emès en data 31 de gener de 2018, 
s’observen les deficiències i repercussions que es detallen a continuació: 

 
 

Ens destinatari 
 

Codi XGL 
 

Deficiències / Observacions 
 

Proposta tècnica 

 
Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs 

 
 

16/X/225347 

Les deficiències detectades a la justificació no afecten a 
l’elegibilitat de les despeses. No obstant, el cost justificat 
és inferior a l’import concedit i no cobreix la totalitat de 
l’import avançat. 

Aprovar la revocació parcial 
de l’import no justificat i 
procedir a sol·licitar el 
reintegrament d’aquest import. 

 
12. Transcorregut els terminis màxims d’execució i justificació així com el termini 

d’audiència, es proposa la liquidació definitiva i el tancament dins la línia 1 de 
suport integral del foment a l’ocupació del Programa complementari de foment a 
l’ocupació i de suport a la integració social, d’acord amb els motius exposats en 
els esmentats informes tècnics i recollits als quadres anteriors. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el dictamen núm. AJG 80/16 de 10 de març de 2016 que aprova 

el Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració 
social, així com el seu règim de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (BOPB de 21 de març de 2016). 

 
2. Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril 
de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual correspon a la Junta de 
Govern l’aprovació i la liquidació definitiva dels programes complementaris. 

 
3. Vist l’apartat 7.1.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
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competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril 
de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), pel qual la Presidència es reserva la 
competència d’elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació definitiva 
dels programes complementaris. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Programa 
complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social concedits dins 
la línia 1 de suport integral al foment de l’ocupació, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al 15 de setembre de 
2017. 
 
Segon. ACCEPTAR les renúncies parcials i APROVAR les reduccions dels ajuts 
econòmics del Programa complementari foment a l’ocupació i de suport a la integració 
social, dins la línia 1 de suport integral al foment de l’ocupació, amb termini de 
justificació fins al 15 de setembre de 2017, segons s’indica a continuació 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 

Justificació 
total 

acceptada 

Import pagat 
(avançament) 

Import 
pagament 

final / 
Compensació 

Import 
reducció/ 
Renúncia 

Ajuntament 
d’Abrera 

 
P0800100J 16/X/225583 

 
51.735,37 € 8.846,61€ 51.735,37 € 8.846,61€ 42.888,76€ 

Ajuntament de 
Bellprat P0802100H 16/X/225558 12.667,23 € 10.708,01€ 12.667,23 € 10.708,01€ 1.959,22€ 

Ajuntament de 
Gavà P0808800G 16/X/225474 283.916,91 € 144.844,67€ 283.916,91 € 144.844,67€ 139.072,24€ 

Ajuntament de 
Gèlida P0809000C 16/X/225472 87.510,35 € 87.302,21€ 87.510,35 € 87.302,21€ 208,14€ 

Ajuntament de 
Mataró 

 
P0812000H 16/X/225432 

 
559.594,14 € 543.911,83€ 

 
559.594,14 € 543.911,83€ 15682,31€ 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besós 

 
P0819300E 16/X/225347 

 
264.865,89 € 256.094,02€ 

 
264.865,89 € 256.094,02€ - 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 

 
P0819500J 16/X/226305 

 
221.091,48 € 222.742,79€ 

 
221.091,48 € 222.742,79€ - 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

 
P0820400J 16/X/225336 

 
336.114,98 € 334.724,31€ - 334.724,31€ 1.390,67€ 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

 
P0821900H 16/X/225314 

 
173.722,71 € 142.851,33€ - 142.851,33€ 30.871,38€ 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
dels Horts 

 
P0826300F 16/X/225258 

 
232.072,03 € 226.971,97€ - 226.971,97€ 5.100,06€ 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida i els 
Monjos 

 
P0825100A 16/X/225273 12.667,23 € 84.106,98€ 88.648,48€ 84.106,98€ 4.541,50€ 

Ajuntament de 
Torrelavit 

 
P0828700E 16/X/225230 88.648,48 € 35.171,83€ 35.290,05€ 35.171,83€ 118,22€ 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
P0830600C 16/X/225208 35.290,05€ 258.821,72€ - 258.821,72€ 10.117,70€ 
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Tercer. REVOCAR parcialment i APROVAR la reducció de l’ajut econòmic del 
Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, 
dins la línia de suport a l’ocupació local, amb termini de justificació fins al 15 de 
setembre de 2017, que s’indica a continuació: 
 
Ens 
destinatari 

NIF Codi XGL Import 
concedit 

Justificació 
total 
acceptada 

Import pagat 
(avançament) 

Import pagament 
final/Compensació 

Import 
reducció/Renúncia 

Ajuntament 
de Sant 
Adrià de 
Besós 

P0819300E 16/X/225347 264.865,89 256.094,02€ 264.865,89 256.094,02€ 8.771,87€ 

 

Quart. SOL·LICITAR a diverses entitats locals destinatàries dels ajuts econòmics del 
Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, 
dins la línia 1 de suport integral al foment de l’ocupació, el reintegrament de la 
quantitat satisfeta per avançat que s’indica al següent quadre, al compte de BBVA 
núm. ES33 0182 XXX XXX de la Diputació de Barcelona, tenint en compte que en cas 
d’existir deutes de la Diputació amb l’ens s’efectuarà la corresponent compensació 
directament: 
 

 
Ens destinatari 

 
Codi XGL 

Import avançat a 
reintegrar 

Ajuntament d'Abrera 16/X/225583 42.888,76 € 

Ajuntament de Bellprat 16/X/225558 1.959,22 € 

Ajuntament de Gavà 16/X/225474 139.072,24 € 

Ajuntament de Gelida 16/X/225472 208,14 € 

Ajuntament de Mataró 16/X/225432 15.682,31€ 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 16/X/225347 8.771,87 € 

Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos 

16/X/225273 4.541,50 € 

Ajuntament de Torrelavit 16/X/225230 118,22 € 

 

Aquesta quantitat haurà de fer-se efectiva, d’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en els terminis següents: 
 

- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
Passat aquest termini sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de Barcelona 
compensarà d’ofici les quanties esmentades, si escau. 

 

Cinquè. NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
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25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
bases reguladores i la convocatòria del concurs de fotografia: “Els esports a la 
biblioteca”.- 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 
 
1. La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona assessora i 

dóna suport en la creació i el desenvolupament dels serveis bibliotecaris i lidera la 
Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la demarcació de Barcelona per tal que 
es pugui garantir l’equilibri territorial, la qualitat del servei en matèria bibliotecària i 
l’accés igualitari de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. 

 
2. En el marc de les actuacions de promoció i suport de la XBM, la Gerència de 

Serveis de Biblioteques considera oportú convocar un Concurs de fotografia digital 
a través de la xarxa social Facebook. 

 
3. L’objectiu d’aquest Concurs de fotografia de les biblioteques de la XBM és doble, 

d’una banda fomentar i mostrar la vinculació dels ciutadans amb les seves 
biblioteques i donar valor a aquest equipament públic dels del punt de vista dels 
usuaris i, d’altra banda, promoure i fer difusió de la biblioteca municipal en general i 
del prestatge d’esports en particular, a través de les xarxes socials. 

 
4. S’han redactat les bases que regiran la convocatòria d’aquest concurs obert a tots 

els usuaris de les biblioteques de la XBM i al públic general. 
 
5. Per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB), amb el contingut de les bases específiques i de la 
convocatòria. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist el disposat a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local; a l’article 240 i concordants del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; així 
com a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i a l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona el dia 9 de maig de 2017). 

 
2. Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 2.3 que els premis atorgats 

com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència entre els 
sol·licitants tenen la consideració de subvencions. 

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

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/2016, de data 14 d’abril 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), que atribueix a la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, la competència per a l’aprovació de la convocatòria de 
premis de naturalesa subvencional. 

 
Per tant es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti 
els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió, en 
règim de concurrència competitiva, del premi corresponent al Concurs de fotografia 
digital “Els esports a la biblioteca”, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

BASES REGULADORES DEL CONCURS “ELS ESPORTS A LA BIBLIOTECA” 
 
Primer . Organització 
 
La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona organitza de forma 
periòdica accions de promoció dels seus canals corporatius en xarxes socials (Facebook 
/biblioteques XBM, Twitter @bibliotequesxbm i Instagram @bibliotequesxbm) 
 
Segon. Objecte de la convocatòria i aplicació pressupostària 
 
L’objecte de les presents bases el constitueix la regulació del concurs de fotografia 
anomenat “Els esports a la biblioteca”, per promocionar el Prestatge Virtual d’Esports, 
mitjançant el sorteig d’un viatge en globus per dues persones dins el territori català, a través 
del Facebook corporatiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona (“XBM”) https://www.facebook.com/bibliotequesXBM/ 
 
Aquest concurs fotogràfic vol donar a conèixer el prestatge d’esports 
bibliotecavirtual.diba.cat/esports de les biblioteques de la XBM. L’objectiu és aconseguir 
fotografies dels documents d’esports que l’usuari recomana de la biblioteca. 
 
El premi s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/40200/33210/48100 del vigent pressupost 
de despeses de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de catorze anys. 
2. El concursant ha de ser seguidor del Facebook de la Xarxa de Biblioteques Municipals de 
la Diputació de Barcelona https://www.facebook.com/bibliotequesXBM/ 
 
3. El concursant haurà d’accedir a la pàgina d’Easy promos del concurs que trobarà a la 
pàgina de facebook de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona on 
haurà d’enregistrar les dades de participació i penjar una fotografia on aparegui un llibre 
d’esports de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona que l’usuari 
recomani. 
 
4. Cada participant podrà presentar tantes fotografies com vulgui.  
 

https://www.facebook.com/bibliotequesXBM/
https://www.facebook.com/bibliotequesXBM/
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Les fotografies han de ser inèdites i no haver estat premiades per cap altre concurs 
 
Quart. Calendari del concurs 
 
El termini per presentar les fotografies comença el dia 8 de maig de 2018 a les 09:00 hores 
del matí i acaba el 26 de juny de 2018 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 concurs. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de 
participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de 
més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació 
d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol 
sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma 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. 
 
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats 
elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin 
atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones. 
 
Sisè. Premi, sorteig, procediments d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
El premi serà un viatge en globus per dues persones dins el territori català. 
 
2. Sorteig 
Finalitzat el termini per a la presentació de fotografies, es realitzarà un sorteig entre tots els 
participants a través de la plataforma Easy promos que determinarà un únic guanyador. El 
personal de la XBM quedarà exclòs del sorteig, no podent resultar guanyador del premi. 
La Diputació de Barcelona comunicarà el premi al guanyador mitjançant correu electrònic o 
missatge privat a Facebook. 
 
3. Procediment d’acceptació 
El/La guanyador/a haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del concurs en el 
termini de 3 dies mitjançant un correu electrònic a l’adreça gsb.web@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 i adjuntarà la imatge original que hagi 
resultat guanyadora. 
 
En cas que el/la guanyador/a 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, 
quedarà descartat/ada i es podrà donar el premi a la persona que hagi quedat seleccionada 
a continuació. 
 
4. Lliurament del premi 
Un cop el/la guanyador/a hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat al canal corporatiu 
de Facebook de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
al guanyador per concertar el lliurament del premi.  
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Tant la promoció de l’acció com el guanyador del sorteig es donaran a conèixer a través de 
la pàgina web bibliotecavirtual.diba.cat i de les xarxes socials de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals.  
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Els i les 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 fitxers informàtics de la Gerència de Serveis de Biblioteques 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.  
 
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-laseu/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 concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o 
administra de cap manera aquesta promoció 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. Propietat intel·lectual 
 
Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen a l’autor i s’atorga a 
Facebook una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús 
https://www.facebook.com/legal/terms). Els participants cediran a la Diputació de Barcelona 
els drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer 
comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre 
d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a 
usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia. 
 
Onzè. Drets d’imatge  
 
Els participants es fan responsables dels drets d’imatge de les persones que surten a les 
seves fotografies i de les possibles responsabilitats que se’n reclamessin. 
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Dotzè. Altres normes 
 
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva 
totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió 
derivada del mateix, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les 
bases 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. 
 
L’organització es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta 
promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa 
causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests 
canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres 
mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte 
d’altres. 
 
L’organització es reserva la facultat de resoldre qualsevol incidència o eventualitat no 
prevista en aquestes bases. 
 
Tretzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases és 
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona. 

 

Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquest concurs per un import màxim de 
tres-cents euros (300,00€), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40200/33210/48100 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 

Tercer. DISPOSAR la publicació de les bases i la convocatòria per a la concessió del 
premi corresponent al Concurs de fotografia digital “Els esports a la biblioteca” al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte la convocatòria de subvencions, amb concurrència competitiva, número 
9343/17, destinada al suport de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa 
social per al curs 2016-2017, de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, aprovada per la Junta de Govern, en sessió de 26 
d’octubre de 2017, i publicada al BOPB de 6 de novembre de 2017, amb número 
BDNS 368972.- 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 
 
En la sessió de 26 d’octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar la convocatòria (núm. 9343/2017) i les seves bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 
destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al 
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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 de Cultura, Educació i Esports 
de la Gerència de Serveis d’Educació. 
 

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 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP 9.05.2017), es va publicar 
en data de 6 de novembre de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, amb número d’identificació BDNS 368972. 
 
Un error material detectat entre el text de la convocatòria i el seu extracte publicat al 
BOPB, tant en la seva versió catalana com la castellana, en relació al termini de 
presentació de les sol·licituds, ha provocat que la data per a la presentació de les 
sol·licituds pugui ser diferent, en funció del text consultat. 
 

Tanmateix, la base desena de la convocatòria estableix que el pressupost màxim 
destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL 
EUROS (1.500.000 €), i en conseqüència, en l’acte d’aprovació de la convocatòria es 
va autoritzar el crèdit corresponent a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/48901 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2017. 
 
No obstant, d’acord amb la normativa pressupostària, i donat que el crèdit aprovat per 
a aquesta convocatòria no va assolir la fase de la despesa de compromís, o fase D, la 
totalitat del crèdit per a aquesta convocatòria ha estat anul·lat en tancar-se l’exercici 
pressupostari de 2017, fet que ha impedit aprovar l’acte de concessió de les 
subvencions. 
 

Vist l’error material esmentat, afegit a la manca de crèdit disponible per a concedir les 
subvencions, i tot amb la limitació temporal que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions, de que el procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre 
en un termini de tres mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, en aquests moments resulta d’impossible compliment resoldre la 
convocatòria en la forma ajustada a la legalitat vigent. 
 
Per tot això, i sens perjudici que la Gerència de Serveis d’Educació, pugui tornar a 
aprovar una nova convocatòria de subvencions en el moment que tingui la 
disponibilitat pressupostària suficient a càrrec del pressupost de despeses de 2018, 
s’estima convenient deixar sense efecte la convocatòria núm. 9343/2017. 
 

Atès que es van rebre 88 sol·licituds de subvenció a la convocatòria referida, és 
necessari notificar aquests acords a totes les llars d’infants de titularitat privada 
d’iniciativa social presentades, en tant que deixar sense efecte la convocatòria afecta 
directament els seus drets i interessos. 
 
Fonaments de dret 

 

Vist l’establert en l’article 175, en relació a l’article 182 del Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes locals. 
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Atès l’establert en l’art. 23.4 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona i l’article 25.4 de la Llei General de Subvencions. 
 
Vist l’establert a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
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, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE la convocatòria de subvencions de concurrència 
competitiva, número 9343/17, destinada al suport de les llars d’infants de titularitat 
privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017, de la Gerència de Serveis d’Educació 
de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprovada per la Junta de Govern, en sessió 
de 26 d’octubre de 2017, i publicada al BOPB de 6 de novembre de 2017, amb número 
BDNS 368972. 
 
Segon. COMUNICAR aquest acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 
com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa 
social que van presentar la sol·licitud de subvenció a la convocatòria de referència.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres agrairíem, no sé si s’ha 
fet l’explicació a la Comissió Informativa pertinent, però ens agradaria una explicació 
d’aquests punts, tant del punt 26 com del punt 28. Concretament, just avui teníem, 
com a Grup, una reunió programada amb el diputat d’Educació, que finalment no s’ha 
pogut realitzar, i, en tot cas, agrairíem aquesta explicació. 
 
Intervé a continuació el diputat senyor Funes (Entesa), qui diu: Sí. Per situar. 
Sembla estrany que el nostre Grup es preocupi per les escoles privades però, en 
aquest cas, com que vam intentar acceptar i entendre que estàvem parlant d’escoles 
bressol de titularitat privada, però que tenien una iniciativa social, i segons ens consta 
són vuitanta-vuit sol·licituds que, en aquest cas, han quedat en trànsit o “en el limbo”, 
com li vulguem dir, ens agradaria saber quin és l’impacte que ha tingut aquest..., 
interpretem que ha estat un trasllat, per al proper any, d’aquesta convocatòria. El 
tancament d’aquesta i el trasllat per al proper any. Entenem que dins d’aquestes 
vuitanta-vuit, com ja vam explicar en el Plenari, hi ha diversitat i, en alguns casos, 
potser sí que depenien de la subvenció de la Diputació per al funcionament d’aquesta 
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escola bressol i, per tant, ens preocupa que pugui veure’s afectat el funcionament 
d‘alguna escola bressol, d’algun espai que necessita presència social i d’escoles 
bressol. 
 
Respon el diputat delegat d’Educació, senyor Homet (ERC-AM), qui diu: Gràcies, 
presidenta. Bon dia. Aquest dictamen que aprovem és una d’aquelles coses que no 
haurien de passar, però que ens han passat. Estem parlant d’una errada tècnica. No 
es van calcular bé els tempos a l’hora de fer aquesta convocatòria; per tant, hi havia 
un problema pressupostari que no es va poder resoldre. Evidentment, com que la 
voluntat és mantenir aquesta ajuda, hi ha hagut uns canvis de criteri que ara, també, 
els explicaré, el que es va estar treballant era quina era la millor manera per poder 
mantenir i poder realitzar aquesta convocatòria. Per tant, per una qüestió legal que, si 
volen, ja els podrem donar més informació per escrit, el que es va fer va ser optar per 
anul·lar la convocatòria i tornar-la a convocar. 
 
La setmana passada, em vaig reunir amb totes les patronals del sector de les escoles 
bressol sense finalitat de lucre, amb les quatre; els hi vam comunicar què havia 
passat, la voluntat de mantenir i va haver-hi molt bona entesa. I, per tant, la situació és 
aquesta. Ja ens havíem reunit prèviament, per parlar d’aquest canvi de criteris, perquè 
la voluntat, com vostè deia, d’aquestes entitats sense finalitat de lucre és invertir més 
allà on és més necessari, on cal més pes educatiu, per entendre’ns, i el que s’ha fet en 
aquesta convocatòria és que aquelles escoles bressol que comparteixen zona amb 
escoles d’alta complexitat tenen més puntuació i, per tant, reben més finançament que 
aquelles altres que no ho són; amb la voluntat d’afinar encara més, amb la voluntat de 
la convocatòria. Per tant, estem treballant per mantenir-la, per poder-la fer, amb 
aquests criteris que els explicarem. 
 
Continua la seva intervenció dient: Pel tema que deia el diputat Duran, quan vulguin. 
L’altre dia, vam tenir una reunió amb la majoria de Grups d’aquesta casa per explicar 
què s’ha fet fins al moment, amb quin nou paradigma estem treballant de finançament 
de les escoles bressol. Saben que, el mes vinent, es convocarà la Xarxa, es crearà la 
Xarxa d’escoles bressol municipals i aprofito per convidar-los, a tots plegats, a l’acte, i 
que, paral·lelament, estem treballant en un encàrrec de la Comissió Mixta 
d’Escolarització per definir el finançament, una nova proposta de finançament. 
Proposta, eh?, perquè entenguin que nosaltres, diguem-ne, fem la part tècnica, però la 
part de decisió política no correspon a aquesta casa, sobre el nou model de 
finançament d’escoles bressol municipals. 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva, amb sol·licitud de reintegraments, i tancament, derivat dels 
ajuts consistents en fons de prestació “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2016.- 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 
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El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici 
de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com 
el seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el 
Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos 
que es comprenguin. 
 
L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 
cooperació, en funció de les polítiques promogudes per la Diputació de Barcelona i del 
destí a conferir als recursos que s’atorguin pels procediments legalment establerts. 
L’àmbit de “Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social” inclou les 
actuacions en matèria d’explotació, gestió, assegurament, manteniment i 
desenvolupament dels serveis públics locals, d’acord amb les competències 
establertes en l’art. 91.2.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Un dels recursos econòmics concertables, en funció dels àmbits de cooperació, 
d’acord amb la clàusula 9 del Protocol, són els fons de prestació, que consisteixen en 
transferències dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local, distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb 
l’objecte finançat de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de gestió. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de data 25 de febrer de 2016, 
va adoptar l’acord núm. 70/16, per delegació de la Presidència, pel qual s’aprovà la 
concessió del recurs econòmic consistent en el fons de prestació “Desenvolupament 
de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla de Xarxa Governs Locals 2016-2019, amb 
una aportació econòmica de la Diputació de vuit-cents mil euros (800.000 €). 
 
Posteriorment, per decret del vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, de 22 de setembre de 2016 
(D-8995/16), es va aprovar l’acceptació de les renúncies de sis municipis a l’esmentat 
recurs econòmic. 
 
El període de justificació de les actuacions objecte d’aquest fons de prestació, va 
finalitzar el 30 d’abril de 2017. Un cop realitzats els corresponents requeriments es va 
aprovar per decret del vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, de 18 de setembre de 2017 (D 
8835/17), la liquidació provisional de l’esmentat fons de prestació en el qual es va 
habilitar un període d’audiència de 15 dies hàbils per tal d’esmenar la justificació 
pendent i/o al·legar el que estimin pertinent. 
 
Atès que en aquest període d’audiència s’han produït renúncies que ocasionen 
reduccions i altres requeriments no han estat atesos, correspon efectuar la liquidació 
definitiva, de conformitat amb les previsions dels apartats 4 i 5, relatius a justificacions i 
tancament i liquidació respectivament, establertes en l’acord de concessió. 
 
Respecte els imports que es redueixen per revocació o per renúncia expressa, els 
saldos ja no s’incorporaran al pressupost de 2018 com a romanent de crèdit, raó per la 
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qual no s’han confeccionat les corresponents operacions comptables d’ajustaments de 
valor negatius. 
 
La Presidència 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 
7.2.d) 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 d’aquesta corporació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

De conformitat amb la motivació i fonamentació anteriorment exposada s’eleva a la 
Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin 
els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”. 
 
Segon. APROVAR les revocacions dels ajuts dels ajuntaments que es relacionen a 
continuació:  

 
Tercer. ACCEPTAR les renúncies i APROVAR les corresponents reduccions dels 
ajuts concedits als ajuntaments, segons el següent detall:  
 

 
Quart. SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats, esmentats als 
apartats segon i tercer, al compte del BBVA núm. ES33 0182 XXX XXX de la Diputació 

Municipi NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
AD inicial 

Import 
revocació 

Sol·licitud 
reintegrament 

Marganell P0824200J 16/Y/216160 1.172,00 1603000383/73 1.172,00 1.172,00 

Quar, la P0817600J 16/Y/216196 1.000,00 1603000383/112 1.000,00 1.000,00 

Saldes P0818900C 16/Y/216189 1.118,00 1603000383/118 1.118,00 1.118,00 

Municipi NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
AD inicial 

Import 
renúncia  

Sol·licitud 
reintegrament 

Fogars de 
Montclús 

P0808000D 16/Y/216253 1.865,00 1603000383/55 65,35   

Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 16/Y/216240 3.452,00 1603000383/66 1.425,18   

Mediona P0812100F 16/Y/216231 7.226,00 1603000383/77 2.070,98   

Sant Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 16/Y/216178 1.000,00 1603000383/129 1.000,00 1.000,00 
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de Barcelona. Aquests imports hauran de fer-se efectius, d’acord amb l’article 62, apartat 
2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en els terminis següents: 
 

- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la 
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des 
de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
Passat aquest termini sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de Barcelona 
compensarà d’ofici la quantia esmentada, si escau. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva i el tancament del Programa complementari de finançament 
de les llars d’infants municipals, per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”.- 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 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 24 de novembre de 
2016 (AJG 615/16), va aprovar el programa complementari de finançament de les llars 
d’infants municipals, per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, així com la concessió dels ajuts. 

 
Posteriorment, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de 
març de 2017 (AJG79/17), va aprovar l’increment dels ajuts anteriorment esmentats. 

 
D’acord l’article 4 del règim regulador d’aquest recurs, el període d’execució dels ajuts 
comprenia despeses del curs escolar 2015-2016, mentre que l’article 8 de l’esmentat 
règim el període de justificació finalitzava el 30 de juny de 2017. 
 
Un cop realitzats els corresponents requeriments i finalitzat el termini habilitat a l’efecte 
per a esmenes, en data 18 de setembre de 2017, es va aprovar la corresponent 
liquidació provisional mitjançant Decret de la Presidència núm. 8807/17, en el qual es 
va habilitar un període d’audiència de 15 dies hàbils per tal d’esmenar la justificació 
pendent i/o al·legar el que estimessin pertinent. 
 
Transcorregut l’esmentat període d’audiència i desprès de realitzar una comprovació 
final dels expedients presentats a liquidació provisional per procedir a la liquidació 
definitiva i tancament de la convocatòria, s’ha constatat d’ofici, que dues de les 
justificacions presentades, les corresponents als municipis de Centelles i Santa 
Margarida i els Monjos, si bé inicialment presentaven diversos errors, aquests no 
s’havien de considerar invalidants ni comportar la seva liquidació definitiva sinó que la 
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justificació era suficient per procedir al pagament de l’ajut corresponent, i per tant, no 
hi ha saldo pendent de justificació. 
 
Atès que també s’han produït renúncies que ocasionen reduccions i altres 
requeriments no han estat atesos, correspon efectuar la liquidació definitiva, de 
conformitat amb les previsions de l’article 13 del règim regulador, relatiu al tancament i 
liquidació. 
 
Respecte els imports que es revoquen o que s’han renunciat expressament, els saldos 
ja no s’incorporaran al pressupost de 2018 com a romanent de crèdit, raó per la qual 
no s’han confeccionat les corresponents operacions comptables d’ajustaments de 
valor negatius. 
 
Tanmateix, respecte dels imports que es varen incloure a la liquidació provisional, i 
que en fase d’obligacions s’han estimant d’ofici, procedeix habilitar el crèdit a càrrec 
del pressupost de despesa de 2018 de la Diputació de Barcelona. 
 
Fonaments de dret 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
7.2.a) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència d’aquesta corporació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
De conformitat amb la motivació i fonamentació anteriorment exposada s’eleva a la 
Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del Programa complementari 
de finançament de les llars d’infants municipals, per al curs 2015-2016, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon. REVOCAR definitivament, per manca de justificació, els ajuts dels ajuntaments 
que es relacionen a continuació:  
 

Ajuntament NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
AD Inicial 

Import 
justificat 

Import 
revocat 

Montmeló P0813400I 16/X/231575 48.825,00 1603005718/103 26.254,95 22.570,05 

Torre de Claramunt, 
La 

P0828600G 16/X/231467 26.775,00 1603005718/216 0 26.775,00 

Vallirana P0829600F 16/X/231459 97.650,00 1603005718/224 45.140,10 52.509,90 
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Tercer. ACCEPTAR les renúncies parcials i APROVAR reduccions dels ajuts 
concedits als ajuntaments, segons el següent detall:  

 
Quart. DEIXAR sense efecte la liquidació inicial corresponent als següents 
ajuntaments.  
 

Ajuntament NIF Codi Xarxa Import acceptat 

Centelles P0806600C 16/X/231631 23.039,25 

Santa Margarida i els Monjos P0825100A 16/X/231485 44.088,45 

 
Cinquè. AUTORITZAR i DISPOSAR de la despesa de 67.127,70 euros (seixanta-set 
mil cent vint-i-set euros amb setanta cèntims) amb càrrec a l’aplicació 
G/40300/32000/46250 del vigent pressupost corporatiu, per efectuar el pagament 
corresponent als ajuntaments de Centelles i Santa Margarida i els Monjos. 
 

Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Callús, en resolució de l’expedient núm. 2017/6639.- 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 BV-3003, 
del PK 0+175 al PK 0+515, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Callús 
(expedient núm. 2017/6639). 
 
D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, i amb l’article 102 del Decret 292/2003 de 18 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de 
data 28 de juliol de 2017, es va requerir l’interessat a fi que esmenés la sol·licitud. 
 

Ajuntament NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
AD Inicial 

Import 
justificat 

Import 
renunciat 

Canet de Mar P0803900J 16/X/231651 117.250,00 1603005718/30 94.933,33 22.316,67 

Sant Pere de Ribes P0823100C 16/X/231507 198.625,00 1603005718/174 138.352,74 60.272,26 
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En data 08/01/2018 va tenir entrada al Registre General de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida. 
 
En data 07/02/2018 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 08 de gener de 2018 i 
d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser 

objecte d’autorització específica. 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 quedin deteriorades per les obres es reposaran amb 

una capa de rodadura de mescla bituminosa en calent seguint les instruccions dels 
tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui 
d’ell en porti causa el manteniment dels esmentats 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. 

 
- S’instal·larà senyalització vertical de parada (STOP) als carrers que connecten amb 

la carretera el trànsit és de sortida. 
 
- Els senyals de trànsit compliran la Norma 8.1-IC de senyalització vertical. 
 
- On ho faci necessari el sentit de circulació, es pintarà la línia de parada a la sortida 

dels carrers, a la seva connexió amb la carretera, segons Norma 8.2-IC.  
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i 

antilliscant, segons 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 . 
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- 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. 
 
-  Les columnes d’il·luminació s’instal·laran el més distants possible de la calçada. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

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

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

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

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

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

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

carretera ho són a títol de precari. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Fonaments de dret 
 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels 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 
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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 BV-3003, del PK 0+175 al PK 0+515, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Callús (expedient núm. 2017/6639), 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 indicació dels 
recursos procedents.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor del 
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/11545.- 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 07/11/2017 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 construcció de nou accés, a la carretera BV-
5101 del PK 2+122 al PK 2+126, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Dosrius (expedient núm. 2017/11545). 
 
En data 23/01/2018 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 07 de novembre 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:  
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi 
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització. 
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” 
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de 
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis. 

 
- L’accés autoritzat en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la 

Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri 
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. 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. A tal efecte, el titular de 
l’accés haurà de realitzar les obres necessàries tant a l’accés com als marges de la 
carretera per tal de garantir aquesta visibilitat mínima. 

 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
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- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 
pesants sense la invasió del carril contrari 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 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 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 
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Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 404 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
afecten la zona de domini públic de les carreteres amb anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 
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 Sr. XXX, autorització d’obres de construcció de 
nou accés, a la carretera BV-5101 del PK 2+122 al PK 2+126, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient núm. 2017/11545), 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 404 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que afecten la zona de domini públic de les carreteres amb 
anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Sr. XXX, amb indicació dels recursos 
procedents.” 
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31.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de 
vegetació, a favor del senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/12860.- 
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 13/12/2017 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’estassada de vegetació i tala, a la carretera BV-5224 
del PK 12+400 al PK 12+700, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Pere de Torelló (expedient núm. 2017/12860). 
 

En data 08/01/2018 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 13 de desembre 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 
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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. 

 

- 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 
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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 135 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 

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’estassada de 
vegetació i tala, a la carretera BV-5224 del PK 12+400 al PK 12+700, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (expedient núm. 
2017/12860), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions tècniques 
generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present acord. 
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Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 

Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 135 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que afecten la zona de domini públic de les carreteres 
sense anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb indicació dels recursos 
procedents.” 
 

32.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament d’Avià, en resolució de l’expedient núm. 2017/12945.- 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 14/12/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament d'Avià de data 05 de desembre de 2017 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de pavimentació d'accés existent 
amb cuneta d’1 metre, a la carretera BV-4135 del PK 1+373 al PK 1+377, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Avià (expedient núm. 2017/12945). 
 
En data 29/01/2018 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'Avià en data 05 de desembre de 2017 
i d’acord amb el que disposen els articles 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:  
 

- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte presentat, amb la 
modificació que s’exposa a continuació. 

 

- Modificació: Si els pendents de la carretera i de l’accés ho permeten, la continuació 
de la cuneta de la carretera per l’embocadura de l’accés serà en forma de gual, 
enlloc del tub considerat a projecte. Els gestors del camí mantindran el gual en bon 
estat de conservació . 

 

- L’accés autoritzat, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la 
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri 
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
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- 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. 
 
- 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). 
 
- 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. 

 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

306 

- 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. 

 
- 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 d'Avià, autorització d’obres de 
pavimentació d'accés existent amb cuneta d’1 metre, a la carretera BV-4135 del PK 
1+373 al PK 1+377, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Avià 
(expedient núm. 2017/12945), 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 
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la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a Ajuntament d'Avià, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de rompuda de 
vegetació, a favor del senyora XXX, en resolució de l’expedient núm. 
2017/13081.- 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 22/12/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de la Sra. XXX de data 18 de desembre de 2017 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització de rompuda, a la carretera BV-4131 del PK 
9+870 al PK 10+036, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Puig-reig 
(expedient núm. 2017/13081). 
 
En data 30/01/2018 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per la Sra. XXX en data 18 de desembre de 2017 i 
d’acord amb el que disposen els articles 76.1, 80.2.b i 104.a del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

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

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

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

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

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

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

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

 
- 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 80 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
no afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a la Sra. XXX, autorització de rompuda, a la 
carretera BV-4131 del PK 9+870 al PK 10+036, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Puig-reig (expedient núm. 2017/13081), 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 80 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que no afecten la zona de domini públic de les carreteres 
sense anàlisi de projecte o documentació tècnica 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la Sra. XXX, amb indicació dels recursos 
procedents.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, en resolució de l’expedient núm. 
2018/164.- 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 27/12/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Sant Mateu de Bages de data 20 de desembre 
de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a realitzar a la carretera BV-3002, al 
terme municipal de Sant Mateu de Bages (expedient núm. 2018/164), les obres 
següents: 
 

 Instal·lació de tancament diàfan al voltant de la plataforma de formigó per 
contenidors, al PK 0+880, marge esquerre, tram no urbà. 

 

 Construcció de plataforma de formigó per instal·lació de formigó de contenidors 
d’escombraries al PK 6+000, marge dret, tram no urbà. 
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 Construcció de plataforma de formigó per instal·lació de formigó de contenidors 
d’escombraries al PK 8+800, marge esquerre, tram no urbà 

 
En data 30/01/2018 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages en data 20 de 
desembre 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:  
 
Instal·lació de tancament diàfan 
 
- La tanca es situarà fora de la zona de domini públic. Serà totalment diàfana i es 

podrà instal·lar sobre piquets permetent-se un muret de fonament de 30 cm. 
d'alçada màxima. 

 
Construcció de plataforma de formigó per instal·lar-hi contenidors 
 
- 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. 

 

- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants, 
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles. 

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

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

 

- 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 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 termini que determini la pròpia autorització. 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, 
autorització per a realitzar a la carretera BV-3002, al terme municipal de Sant Mateu 
de Bages (expedient núm. 2018/164). 
 

 Instal·lació de tancament diàfan al voltant de la plataforma de formigó per 
contenidors, al PK 0+880, marge esquerre, tram no urbà. 

 

 Construcció de plataforma de formigó per instal·lació de formigó de contenidors 
d’escombraries al PK 6+000, marge dret, tram no urbà. 

 

 Construcció de plataforma de formigó per instal·lació de formigó de contenidors 
d’escombraries al PK 8+800, marge esquerre, tram no urbà 
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Les esmentades obre que s’hauran de dur a terme d’acord amb les condicions 
tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Lluçà, en resolució de l’expedient núm. 2018/216.- 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 03/01/2018 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Lluçà de data 03 de gener de 2018 en el qual 
es sol·licita autorització per realitzar a la carretera BV-4341 al terme municipal de 
Lluça (expedient núm. 2018/216 les obres següents: 
 

 Instal·lació de conducció d’aigua potable amb encreuament, al PK. 8+550, 
ambdós marges, tram no urbà. 

 

 Instal·lació de condicionament d’accés existent, del PK 8+590 al 8+600, tram 
esquerre, tram no urbà. 

 
En data 30/01/2018 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per Ajuntament de Lluçà en data 03 de gener de 2018 i 
d’acord amb el que disposen els articles 128.1 i 104.d del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
Instal·lació de conducció amb encreuament 
 
- El titular de l'autorització haurà de donar avís del començament de l'operació al 

personal d'explotació de la carretera i a la policia encarregada de la regulació del 
trànsit a la zona afectada per les obres. 
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- En tota la part on la instal·lació passi per terrenys de domini públic es considerarà 
l’autorització A PRECARI en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del 
Servei, segons l’especificat en l’article 4 de l’Ordenança d’Us i Defensa de la xarxa 
de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
- No es permetrà l’execució de cap tipus de registre a la calçada ni en la zona de 

domini públic. 
 
- No són autoritzables conduccions en paral·lelisme sota la calçada. Únicament ho 

són els encreuaments necessaris. 
 
- Durant l’execució de les obres les rases han d’estar protegides i senyalitzades per 

tal d’evitar la caiguda de vianants o de vehicles. 
 
- La rasa serà perpendicular a l'eix de la carretera i la seva obertura es realitzarà per 

fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit el nombre de carrils que 
s'indiqui en les condicions específiques (que, com a mínim, sempre serà un) sense 
que pugui romandre obert més de vuit hores consecutives cap tram de rasa. 

 
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals 

condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les 
menors pertorbacions possibles al trànsit. 

 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- La conducció o línia anirà allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per 

permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense 
necessitat d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la 
rasant de la carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les 
reparacions necessàries s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la 
Diputació de Barcelona. 

 
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10. 
 
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu 

degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit. 
 
- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la 

capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos 
dies com a màxim. 

 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada amb un mínim de 

25 cm. i amb fondària mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en 
calent tipus AC16 SURF S 50/70. 

 
Condicionament d'accés existent 
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- 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 amb comoditat i seguretat en el cas de girs a l’esquerra. 
 
- 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 
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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. 

 
- 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 
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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 Lluçà, autorització per realitzar a 
la carretera BV-4341 al terme municipal de Lluça (expedient núm. 2018/216 les obres 
següents: 
 

 Instal·lació de conducció d’aigua potable amb encreuament, al PK. 8+550, 
ambdós marges, tram no urbà. 
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 Instal·lació de condicionament d’accés existent, del PK 8+590 al 8+600, tram 
esquerre, tram no urbà. 

 
Les esmentades obres 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 Lluçà, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’instal·lació 
provisional d’una caseta pirotècnica, a favor de Comercial de Festes i Revetlles, 
SL, en resolució de l’expedient núm. 2018/481.- 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 09/01/2018 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Comercial de Festes i Revetlles, S.L. de la mateixa data en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’instal·lació provisional d'una caseta 
pirotècnica desmuntable pel mes de juny de 2018, a la carretera BV-5024 al PK 
1+090, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Premià de Dalt (expedient 
núm. 2018/481). 
 
En data 06/02/2018 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 Comercial de Festes i Revetlles, S.L. en data 09 de 
gener de 2018 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 permís tindrà una duració de 6 mesos. A la finalització dels mateixos, el 

peticionari estarà obligat a desmuntar la caseta i a endur-se-la. 
 
- Es col·locarà en un punt que no pugui ser perillós si un vehicle surt de la calçada. 

S’habilitarà una zona en que pugui aparcar els vehicles que vulguin comprar, sense 
perillositat pel trànsit. 

 
- La caseta serà una instal·lació fàcilment desmuntable. 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

321 

 
- La zona de la caseta i els voltants, quedaran totalment nets una vegada es 

desmunti. Igualment el peticionari estarà obligat a mantenir els voltants de la caseta 
en un bon estat de neteja, mentre duri l’estada de la mateixa en l’emplaçament. 

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

llicència municipal d’obres i la referent als productes pirotècnics que es venen. 
 
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 termini 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 80 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
no afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 
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 Comercial de Festes i Revetlles, S.L., autorització 
d’instal·lació provisional d'una caseta pirotècnica desmuntable pel mes de juny de 
2018, a la carretera BV-5024 al PK 1+090, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Premià de Dalt (expedient núm. 2018/481), 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 6 mesos 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 80 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que no afecten la zona de domini públic de les carreteres 
sense anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Comercial de Festes i Revetlles, S.L., amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 

37.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’instal·lació 
provisional d’una caseta pirotècnica, a favor de Comercial de Festes i Revetlles, 
SL, en resolució de l’expedient núm. 2018/482.- 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 09/01/2018 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Comercial de Festes i Revetlles, S.L. de la mateixa data en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’instal·lació provisional d'una caseta 
pirotècnica desmuntable pel mes de juny de 2018, a la carretera B-510 al PK 3+526, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Dosrius (expedient núm. 
2018/482). 
 
En data 06/02/2018 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 Comercial de Festes i Revetlles, S.L. en data 09 de 
gener de 2018 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 permís tindrà una duració de 6 mesos. A la finalització dels mateixos, el 

peticionari estarà obligat a desmuntar la caseta i a endur-se la. 
 
- Es col·locarà en un punt que no pugui ser perillós si un vehicle surt de la calçada. 

S’habilitarà una zona en que puguin aparcar els vehicles que vulguin comprar, 
sense perillositat pel trànsit. 

 
- La caseta serà una instal·lació fàcilment desmuntable. 
 

- La zona de la caseta i els voltants, quedaran totalment nets una vegada es 
desmunti. Igualment el peticionari estarà obligat a mantenir els voltants de la caseta 
en un bon estat de neteja, mentre duri l’estada de la mateixa en l’emplaçament 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres i la referent als productes pirotècnics que es venen. 

 

Condicions generals 
 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar 
a terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions. 

 

- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 

- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del 
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, 
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada 
senyalització haurà de ser immediatament retirada. 
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- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 

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

 

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

 

- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual 
de la carretera. 

 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat 
de la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb 
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització.” 

 

Fonaments de dret 
 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels 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 80 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
no afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 

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 Comercial de Festes i Revetlles, S.L, autorització 
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d’instal·lació provisional d'una caseta pirotècnica desmuntable pel mes de juny de 
2018, a la carretera B-510 al PK 3+526, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Dosrius (expedient núm. 2018/482), 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 6 mesos 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 80 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que no afecten la zona de domini públic de les carreteres 
sense anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Comercial de Festes i Revetlles, S.L., amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en resolució de l’expedient núm. 
2018/823.- 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 22/12/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de data 19 de desembre 
de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5202 del PK 2+275 al PK 2+282, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta (expedient 
núm. 2018/823). 
 
En data 30/01/2018 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en data 19 de 
desembre de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 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:  
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi 
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització. 
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” 
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del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de 
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis. 

 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà 
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les 
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la 
normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
-  Si s’instal·la una porta de tancament de l’accés, aquesta quedarà sempre fora de la 

zona de domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. de 
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentada porta de tancament s’obrirà cap a 
l’interior de la finca i mai cap a la calçada de la carretera. 

 
- 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). 
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- 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, que caldrà 
mantenir en bon estat de conservació. Els extrems de la cuneta no podran suposar 
un obstacle per als vehicles o usuaris de la carretera, i en cas necessari hauran 
d’estar convenientment protegits i abalisats. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

- 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 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. 
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5202 del PK 
2+275 al PK 2+282, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Julià de 
Vilatorta (expedient núm. 2018/823), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de la 
UTE CAL GITANET, en resolució de l’expedient núm. 2018/829.- 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 17/01/2018 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de UTE CAL GITANET de data 16 de gener de 2018 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent, a 
la carretera C-154 del PK 4+050 al PK 4+058, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Gurb (expedient núm. 2018/829). 
 
En data 30/01/2018 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 UTE CAL GITANET en data 16 de gener de 2018 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:  
 
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi 
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització. 
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” 
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de 
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis. 

 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà 
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les 
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la 
normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de 
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
-  Si s’instal·la una porta de tancament de l’accés, aquesta quedarà sempre fora de la 

zona de domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. de 
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentada porta de tancament s’obrirà cap a 
l’interior de la finca i mai cap a la calçada de la carretera. 

 
- 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. 
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- 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, que caldrà 
mantenir en bon estat de conservació. Els extrems de la cuneta no podran suposar 
un obstacle per als vehicles o usuaris de la carretera, i en cas necessari hauran 
d’estar convenientment protegits i abalisats. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a 

la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
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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. 
 
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 135 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 
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 UTE CAL GITANET, autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera C-154 del PK 4+050 al PK 4+058, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gurb (expedient núm. 2018/829), 
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. 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

336 

 
Tercer.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 135 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que afecten la zona de domini públic de les carreteres 
sense anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a UTE CAL GITANET, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de 
moviments de terres amb rompuda, a favor de Endurance Team, SL, en resolució 
de l’expedient núm. 2018/830.- 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 18/01/2018 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Endurance Team SL de data 16 de gener de 2018 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització de moviments de terres amb rompuda per a 
transformació a pastura, a la carretera BV-4601 del PK 16+950 al PK 18+150, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Sobremunt (expedient núm. 2018/830). 
 
En data 30/01/2018 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 Endurance Team SL en data 16 de gener de 2018 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:  
 
- 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.  
 
- En cap moment s’afectarà el terraplè de la carretera, ni es realitzarà cap moviment 

de terres que afecti el domini públic de la mateixa. 
 
- L’actuació sol·licitada no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als 

talussos. 
 
- 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 i terrenys afectats per la rompuda, per tal 

d’evitar l’aportació d’aigües a la carretera i als seus elements funcionals. 
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- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- 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. 

 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 
 
Condicions generals 
 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la carretera. 
 
- 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.” 
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Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 80 EUR, per 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, actuacions o instal·lacions que 
no afecten la zona de domini públic de les carreteres sense anàlisi de projecte o 
documentació tècnica. 
 
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 Endurance Team SL, autorització de moviments 
de terres amb rompuda per a transformació a pastura, a la carretera BV-4601 del PK 
16+950 al PK 18+150, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Sobremunt (expedient núm. 2018/830), 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 80 EUR, per concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres, 
actuacions o instal·lacions que no afecten la zona de domini públic de les carreteres 
sense anàlisi de projecte o documentació tècnica. 
 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Endurance Team SL, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
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41.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, en resolució de l’expedient núm. 2018/1235.- 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 08/01/2018 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Agència Catalana de l'Aigua de la mateixa data en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’obertura d'un accés provisional per 
obres, a la carretera BV-4021 del PK 3+500 al PK 3+504 marge dret, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Julià de Cerdanyola (expedient núm. 2018/1235). 
 
En data 07/02/2018 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
Vista la sol·licitud formulada per l’Agència Catalana de l'Aigua en data 08 de gener de 
2018 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. Per qualsevol canvi d’ús 

s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de 

la carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- 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 evitant en el que sigui possible 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). Aquest senyal es retirarà 

quan s’acabin les obres pel qual ha estat obert l’accés. 
 
- Es repararà qualsevol desperfecte generat a la calçada de la carretera. En especial 

a l’entroncament de l’accés amb la carretera, de manera que durant el transcurs de 
les obres que generen l’accés provisional en qüestió i posteriorment, quan l’accés 
sigui tancat per finalització de la depuradora, la calçada de la carretera estigui en 
les mateixes condicions, com a mínim, que abans de l’obertura de l’accés. 

 
- Quan finalitzin les obres de la depuradora, l’accés serà tancat i el medi restituït a les 

seves condicions originals. 
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- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements 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 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. 

 
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 després de cada jornada laboral. 

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

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

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

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

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 
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- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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’Agència Catalana de l'Aigua, autorització 
d’obres d’obertura d'un accés provisional per obres, a la carretera BV-4021 del PK 
3+500 al PK 3+504, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Julià de 
Cerdanyola (expedient núm. 2018/1235), 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’Agència Catalana de l'Aigua, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una renúncia d’autorització d’obres 
atorgada a favor del Ministerio de Fomento-Demarcación Carreteras del Estado 
en Catalunya, en resolució de l’expedient núm. 2015/1314.- 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 30 d’abril de 2015, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar al Ministerio del Fomento-Demarcación de carreteras del 
Estado en Catalunya les obres de tall del ramal d'enllaç de la carretera BV-2002 a la 
C-245 en sentit Castelldefels, a la carretera BV-2002 al PK 8+060, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat (expedient núm. 
2015/1314). 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 

344 

 
En data 12/08/2016, ha tingut entrada al Registre general de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Ministerio del Fomento-Demarcación de carreteras del Estado 
en Catalunya en que sol·licita una pròrroga de la mateixa al·legant que per motius de 
gestió administrativa d’uns expedients d’obra encara s’estan tramitant. 
 
D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb l'article 102 del Decret 
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, 
mitjançant ofici de data 25/10/2016, notificat en forma en data 14/11/2016, es va 
requerir l'interessat a fi que esmenés la sol·licitud. 
 
En data 20/12/2017, ha tingut entrada al Registre general de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Ministerio de Fomento-Demarcación de carreteras del Estado 
en Catalunya en que sol·licita l’anul·lació de l’autorització atorgada en l’expedient 
2015/1314 al·legant resolució del contracte. 
 
En data 13/02/2018 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 

“Vist l’ofici de la Dirección general de Carreteras del Ministeri de Fomento en relació a la 
resolució del contracte de l’adjudicatària de les obres del projecte “PROLONGACIÓN DE LA 
AUTOVIA BAIX LLOBREGAT. TRAMO: RONDA LITORAL – AUTOPISTA a-16” CLAVE 
49B-4210 per causes imputables a la empresa adjudicatària, fet que ha provocat la 
liquidació de l’expedient d’obra per resolució de contracte. 
 
Vist que les actuacions projectades no s’han dut a terme llevat les contemplades de forma 
separada en l’expedient 2017/9488 (àmbit comprès del PK 8+150 a 8+500) les quals ja es 
troben finalitzades. 
 

Es per tot això que s’informa favorablement el desistiment de l’autorització amb les següents 
condicions: 
 

- Cal retirar tots els elements provisionals instal·lats amb motiu de l’execució de l’obra 
(tanques provisionals, rètols informatius, etc.) i reposar qualsevol element malmès durant 
l’execució de les mateixes.” 

 

Fonaments de dret 
 

L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques disposa que 
 

“Article 94. Desistiment i renúncia per part dels interessats.  
 
1. Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per 
l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets.  
 
2. Si l’escrit d’iniciació l’han formulat dos o més interessats, el desistiment o la renúncia 
només afecta aquells que l’hagin formulat.  
 
3. Tant el desistiment com la renúncia es poden fer per qualsevol mitjà que permeti la seva 
constància, sempre que incorpori les signatures que corresponguin d’acord amb el que 
preveu la normativa aplicable.  
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4. L’Administració ha d’acceptar per complet el desistiment o la renúncia, i ha de declarar 
conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats, aquests n’instin 
la continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del desistiment o renúncia.  
 
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comporta interès general o és 
convenient substanciar-la per definir-la i aclarir-la, l’Administració pot limitar els efectes del 
desistiment o la renúncia a l’interessat i el procediment segueix.” 

 
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.- ESTIMAR la sol·licitud de renúncia de l’autorització, a petició del seu titular, 
de tall del ramal d'enllaç de la carretera BV-2002 a la C-245 en sentit Castelldefels, a 
la carretera BV-2002 al PK 8+060, ambdós marges, aprovada per dictamen de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 d’abril de 2015 (expedient 
número 2015/1314).  
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Ministerio de Fomento-Demarcación de 
carreteras del Estado en Catalunya, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una rectificació d’errada material 
detectada en l’acord aprovat per la Junta de Govern, en data 26 d’octubre de 
2017, relatiu a l’autorització d’obres a favor de Grupo Metalgràfico, SA, en 
resolució de l’expedient núm. 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 26 d’octubre de 2017, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar a Grupo Metalgràfico, S.A. les obres de dos rètols 
indicatius de polígon industrial, a la carretera BV-4608 al PK 21+450 i al PK 21+451, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Manlleu (expedient núm. 2017/7384). 
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Publicat l’acord de la Junta de Govern de data 26 d’octubre de 2017, s’ha detectat una 
errada material en el NIF del peticionari. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, disposa que “(...) les administracions públiques poden 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  
 
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries 
correspon a l’òrgan que els ha dictat”. 
 
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.- RECTIFICAR l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de 
data 26 d’octubre de 2017, mitjançant el qual es va autoritzar a Grupo Metalgràfico, 
S.A., les obres de dos rètols indicatius de polígon industrial, a la carretera BV-4608 al 
PK 21+450 i al PK 21+451, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Manlleu 
(expedient núm. 2017/7384), en el següent sentit: 
 
ON DIU:  33949073S 
HA DE DIR:    A28104099 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a Grupo Metalgràfico, S.A., amb indicació 
dels recursos procedents.” 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Castellví de la Marca sobre les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de 
vianants a la carretera BV-2176, des de les Casetes del Pujol fins a la Múnia. TM 
Castellví de la Marca”, per import de 120.654,90 €.- La Junta, de conformitat amb la 
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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-2176, en el terme municipal de Castellví de la Marca, és una via 

de titularitat de la Diputació de Barcelona, 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. La carretera BV- 2176 és utilitzada per a la comunicació entre la Múnia (TM 

Castellví de la Marca) i la Ràpita, comunicant també la carretera BV-2176 amb la 
N-340 mitjançant un enllaç situat al PK 1 de la BV-2176. Actualment, els vianants 
que volen anar de la Múnia a les Casetes del Pujol ho han de fer caminant pel 
voral de la carretera amb falta de seguretat per tenir que cohabitar amb el trànsit 
rodat de la carretera. 

 
4.  L’Ajuntament de Castellví de la Marca ha sol·licitat a la Diputació que el trajecte 

que va de la carretera BV-2176 que va des de les Casetes del Pujol fins a la 
Múnia, sigui dotat de seguretat necessària mitjançant un itinerari de vianants per 
als usuaris que transiten a peu, que són bastant habituals en aquest tram de 
carretera. Aquest itinerari discorre de forma sensiblement paral·lel a la carretera 
en una llargada de 570 metres i 2,00 m d’amplada lliure. 

 
5.  Amb l’objecte de millorar la seguretat viària en l’indicat tram de la carretera BV-

2176, 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 d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2176 
des de les Casetes del Pujol fins a la Múnia. TM Castellví de la Marca”, amb un 
pressupost total de 305.503,30 EUR (IVA inclòs). 

 
6.  Actualment la zona per on transcorrerà el traçat de l’itinerari està formada per 

parcel·les de vinyes, que es troben sobre el terraplè de l’actual carretera BV-2176, 
de la Ràpita a Castellví de la Marca, entre els PK 2+680 i PK 3+250 
aproximadament. L’obra s’ha projectat i s’executarà, a petició de l’Ajuntament de 
Castellví de la Marca, beneficiari de l’actuació, per la Diputació de Barcelona com 
a titular de la carretera. 

 
7. 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. 

 
8.  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 de Castellví de la 
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Marca, 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. Es valora l’import total de l’actuació en 305.503,30 EUR, IVA inclòs, amb el 

següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Castellví de la Marca: 

 
 

Total Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Castellví 

de la Marca  

Cost (IVA inclòs) 305.503,30 EUR 184.848,40 EUR 120.654,90 EUR 

 
11. L’Ajuntament de Castellví de la Marca ha de cofinançar la part d’obra que afecta el 

seu municipi per un import de 120.654,90 EUR. 
 

12. L’Ajuntament de Castellví de la Marca ha aportat el certificat acreditatiu de la 
disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte 
del conveni, en l’exercici 2018. 

 
13. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total de 305.503,30 EUR, dels 

quals 184.848,40 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i 
la resta de 120.654,90 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 2018, condicionada a 
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 
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4. 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. 
 
5. 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. 

 
6. De conformitat amb la Base 34.10 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. Segons l’apartat 2. 4. d) de la Refosa núm. 
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 
d’abril de 2016, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
7. 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 referida 
Refosa núm. 1/2016. 

 
8. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa núm. 1/2016, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat 
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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 Castellví de la Marca, referent a l’execució de les obres del 
projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2176 des de les Casetes 
del Pujol fins a la Múnia. TM Castellví de la Marca” (Codi: 6293-PC-01), tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
  

(...) 
 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA 

MARCA RELATIU A LES OBRES DE L’ITINERARI DE VIANANTS A LA CTRA. 
BV-2176 DES DE LES CASETES DEL PUJOL FINS A LA MÚNIA. TM CASTELLVÍ DE LA 

MARCA 
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ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de 2016, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB de 3 d‘agost de 
2016.  
 
AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA, representat per l’lŀlm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Xavier Ramos Pujol, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. César 
Flecha Sebastiàn. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera BV-2176, en el terme municipal de Castellví de la Marca, 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.  La carretera BV- 2176 és utilitzada per a la comunicació entre la Múnia (TM Castellví de 
la Marca) i la Ràpita, comunicant també la carretera BV-2176 amb la N-340 mitjançant un 
enllaç situat al PK 1 de la BV-2176. Actualment, els vianants que volen anar de la Múnia a 
les Casetes del Pujol ho han de fer caminant pel voral de la carretera amb falta de seguretat 
per tenir que cohabitar amb el trànsit rodat de la carretera. 
 
IV. L’Ajuntament de Castellví de la Marca ha sol·licitat a la Diputació que el trajecte que va 
de la carretera BV-2176 que va des de les Casetes del Pujol fins a la Múnia, sigui dotat de 
seguretat necessària mitjançant un itinerari de vianants per als usuaris que transiten a peu, 
que són bastant habituals en aquest tram de carretera. Aquest itinerari discorre de forma 
sensiblement paral·lel a la carretera en una llargada de 570 metres i 2,00 m d’amplada 
lliure. 
 
V. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària en l’indicat tram de la carretera BV-2176, 
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 d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-2176 des de les Casetes del Pujol fins a la 
Múnia. TM Castellví de la Marca”, amb un pressupost total de 305.503,30 EUR (IVA inclòs). 
Actualment la zona per on transcorrerà el traçat de l’itinerari està formada per parcel·les de 
vinyes, que es troben sobre el terraplè de l’actual carretera BV-2176, de la Ràpita a Castellví 
de la Marca, entre els PK 2+680 i PK 3+250 aproximadament. L’obra s’ha projectat i 
s’executarà, a petició de l’Ajuntament de Castellví de la Marca, beneficiari de l’actuació, per 
la Diputació de Barcelona com a titular de la carretera. 
 
VI. 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. 
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VII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellví de la Marca, 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. 
 
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 Castellví de la 
Marca, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Castellví de 
la Marca, de les obres del  projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-
2176 des de les Casetes del Pujol fins a la Múnia. TM Castellví de la Marca” (Codi: 6293-
PC-01), així com la definició de l’àmbit de 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 305.503,30 EUR, IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Castellví de la Marca. 
 
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 d’“Itinerari de vianants a la 
carretera BV-2176 des de les Casetes del Pujol fins a la Múnia. TM Castellví de la 
Marca” (Codi: 6293-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures, amb un import total de 305.503,30 EUR, IVA inclòs, dels quals 
184.848,40 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i 
120.654,90 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de 
l’Ajuntament de Castellví de la Marca, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65000 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2018, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit 
corresponent,   

 
- 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 de Barcelona es farà càrrec de l’expropiació dels terrenys no urbans afectats 
per l’execució de les obres segons el projecte constructiu. 
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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-2176 i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.   
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Castellví de la Marca  
 
L’Ajuntament de Castellví de la Marca designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
L’Ajuntament de Castellví de la Marca es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 120.654,90 EUR. 
 
L’Ajuntament de Castellví de la Marca haurà d’haver presentat davant de la Diputació de 
Barcelona un certificat expedit per la Intervenció Municipal acreditatiu de la disponibilitat 
pressupostària en el pressupost municipal 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.  
 
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu 
import estarà destinat a minvar l’aportació inicialment prevista a càrrec de l’Ajuntament de 
Castellví de la Marca.   
 
L’Ajuntament de Castellví de la Marca 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 Castellví de la Marca cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de 
titularitat municipal situats en sòl no urbà 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 
Castellví de la Marca, com a beneficiari principal de les obres, es farà càrrec de la 
conservació i manteniment de tots els elements d’urbanització que estiguin estrictament fora 
de l’àmbit de la calçada de la carretera BV-2176. Es detalla a continuació una relació 
d’aquests elements: 
 

 Enllumenat i altres instal·lacions 
 
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 
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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 
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 
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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 de Castellví de la Marca: Xavier Ramos Pujol, Alcalde-President; César 
Flecha Sebastián, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i 
Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc 

Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”   (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 305.503,30 EUR, dels quals 184.848,40 
EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la Diputació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i la resta de 120.654,90 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 2018, condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit 
corresponent. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues 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 d’ambdues 
entitats participants. 
 
Quart.- Notificar la present resolució d’aprovació del conveni a subscriure, a través del 
tràmit corresponent a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, 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, i així mateix, procedir a trametre-hi en el 
seu moment una còpia del conveni al Registre de convenis, una vegada aquest hagi 
estat signat pels legals representants d’ambdues parts.” 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
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Vic sobre les obres del projecte constructiu de “Nova secció tipus en el pont de 
la carretera C-153 sobre el riu Gurri per donar continuïtat a un carril de vianants i 
bicis. TM Vic”, per un import de 367.688,08 €.- 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 C-153, en el terme municipal de Vic, és una via de titularitat de la 

Diputació de Barcelona, 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. La carretera C-153 connecta Vic amb Roda de Ter i compta amb un itinerari de 

vianants per accedir al polígon industrial de Malloles, que queda interromput entre 
el PK 2+510 i el 2+680 per l’existència d’un pont amb pas compartit per calçada 
de vianants i turismes. Es troba en un àmbit periurbà, el traçat és rectilini i la 
rasant és molt suau. 

 
4. A petició de l’Ajuntament de Vic, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 

Infraestructures, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, ha 
redactat el projecte constructiu de les obres de “Nova secció tipus en el pont de la 
carretera C-153 sobre el riu Gurri per donar continuïtat a un carril de vianants i 
bicis. TM Vic”, amb un import total de 367.688,08 EUR (IVA  inclòs). 

 
5. Amb aquest projecte es proposa construir una nova vorera mixta vianants-bicis 

amb una amplada variable d’entre 2,50 i 4m d’ample al marge esquerre, separat 
de la calçada per una barrera tubular metàl·lica. Aquesta actuació permetrà donar 
continuïtat als espais destinats als vianants i a les bicis per tancar l’itinerari que va 
de Vic al Polígon de Malloles. Les actuacions permetran també dotar d’un 
enllumenat adequat en el tram del pont (actualment molt fosc), instal·lar 
contencions noves i baranes adequades per vianants, i modificar el pas de serveis 
de subministres pel pont, despenjant-ne la major part per passar-los enterrats sota 
la nova vorera. 

 
6.  El projecte es redacta per part de la Diputació de Barcelona, com a titular de la 

carretera i administració responsable de la construcció de les obres previstes en 
l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, sota la supervisió de l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures. Les obres es situen exclusivament en el 
terme municipal de Vic.  

 
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 de Vic, una 
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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. 

 
9. Es valora l’import total de l’actuació en 367.688,08 EUR, IVA inclòs, amb el 

següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Vic: 

 
 Total Diputació de Barcelona Ajuntament de Vic  

Cost (IVA inclòs) 367.688,08 EUR 312.356,91 EUR 55.331,17 EUR 

 
10. L’Ajuntament de Vic ha de cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per 

un import de 55.331,17 EUR. 
 

11. L’Ajuntament de Vic ha aportat el certificat acreditatiu de la disponibilitat 
pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte del conveni, en 
l’exercici 2018. 

 
12. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total de 367.688,08 EUR, dels 

quals 312.356,91 EUR corresponen al cost de l’actuació assumit per la Diputació, 
d’acord amb el següent desglossament: 100.000,00 EUR, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i 212.356,91 EUR, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en l’aplicació G/501/453/611 de l’exercici 
2019, i la resta de 55.331,17 EUR, corresponen 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 2018, condicionada a 
l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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. 

 
2. 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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3. 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. 

 
4. 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. 
 
5. 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. 

 
6. De conformitat amb la Base 34.10 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. Segons l’apartat 2. 4. d) de la Refosa núm. 
1/2016 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada en el BOPB de 22 
d’abril de 2016, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
7. 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 referida 
Refosa núm. 1/2016. 

 
8. De conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la Refosa núm. 1/2016, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat 
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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 Vic, referent a l’execució de les obres del projecte 
constructiu de “Nova secció tipus en el pont de la carretera C-153 sobre el riu Gurri per 
donar continuïtat a un carril de vianants i bicis. TM Vic” (Codi: 6125-PC-01), tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
  

(...) 
 

“CONVENI 
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ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VIC SOBRE LES OBRES 
DE NOVA SECCIÓ TIPUS EN EL PONT DE LA CTRA. C-153 SOBRE EL RIU GURRI PER 

DONAR CONTINUÏTAT A UN CARRIL DE VIANANTS I BICIS. TM VIC 
 
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 VIC, representat per l’lŀlma. Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament, Sra. 
Anna Erra Solà, i assistida per la Secretària de la Corporació, Sra. Pilar Lobera Calvo. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La carretera C-153, en el terme municipal de Vic, és una via de titularitat de la Diputació 
de Barcelona, 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. La carretera C-153 connecta Vic amb Roda de Ter i compta amb un itinerari de vianants 
per accedir al polígon industrial de Malloles, que queda interromput entre el PK 2+510 i el 
2+680 per l’existència d’un pont amb pas compartit per calçada de vianants i turismes. Es 
troba en un àmbit periurbà, el traçat és rectilini i la rasant és molt suau. 
  
IV. A petició de l’Ajuntament de Vic, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, ha redactat el 
projecte constructiu de les obres de “Nova secció tipus en el pont de la carretera C-153 
sobre el riu Gurri per donar continuïtat a un carril de vianants i bicis. TM Vic”, amb un import 
total de 367.688,08 EUR (IVA  inclòs).  
 
V. Amb aquest projecte es proposa construir una nova vorera mixta vianants-bicis amb una 
amplada variable d’entre 2,50 i 4m d’ample al marge esquerre, separat de la calçada per 
una barrera tubular metàl·lica. Aquesta actuació permetrà donar continuïtat als espais 
destinats als vianants i a les bicis per tancar l’itinerari que va de Vic al Polígon de Malloles. 
Les actuacions permetran també dotar d’un enllumenat adequat en el tram del pont 
(actualment molt fosc), instal·lar contencions noves i baranes adequades per vianants, i 
modificar el pas de serveis de subministres pel pont, despenjant-ne la major part per passar-
los enterrats sota a nova vorera.  
 
VI. El projecte es redacta per part de la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera 
i 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. 
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VII. Les obres es situen exclusivament en el terme municipal de Vic. La Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Vic, 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 fixar la titularitat i les responsabilitats de conservació dels espais construïts fora de 
la carretera C-153, una vegada les obres hagin estat executades. 
 
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 Vic, en ordre a 
l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Vic, de les obres del projecte 
constructiu de “Nova secció tipus en el pont de la carretera C-153 sobre el riu Gurri per 
donar continuïtat a un carril de vianants i bicis. TM Vic” (Codi: 6125-PC-01), així com la 
definició de l’àmbit de 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 367.688,08 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Vic. 
 
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 “Nova secció tipus en 
el pont de la carretera C-153 sobre el riu Gurri per donar continuïtat a un carril de 
vianants i bicis. TM Vic” (Codi: 6125-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un import total de 367.688,08 EUR, 
IVA inclòs, dels quals 312.356,91 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst i assumit per la Diputació, d’acord amb el següent desglossament: 100.000,00 
EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost 
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i 212.356,91 
EUR, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’aplicació 
G/501/453/611 de l’exercici 2019, i la resta de 55.331,17 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 2018, 
condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent,   

 
- 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.  
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Un cop executades les obres, dintre de l’àmbit de les obres realitzades, la Diputació de 
Barcelona es farà càrrec de la conservació i manteniment de tots els elements del pont, 
exceptuant els materials fungibles de l’enllumenat. 
 
En les obres executades en trams fora de l’àmbit del pont, la Diputació de Barcelona només 
s’encarregarà de mantenir la calçada de la carretera C-153, vorades, contencions, 
drenatges i senyalització (tant horitzontal com vertical fixa).   
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Vic  
 
L’Ajuntament de Vic designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Vic es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en un 
principi, en l’import inicialment previst de 55.331,17 EUR. 
 
L’Ajuntament de Vic haurà d’haver presentat davant de la Diputació de Barcelona un 
certificat expedit per la Intervenció Municipal acreditatiu de la disponibilitat pressupostària en 
el pressupost municipal 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.  
 
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 de cadascuna 
de les parts.   
 
L’Ajuntament de Vic 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.  
 
Un cop executades les obres, dintre de l’àmbit de l’obra realitzada, l’Ajuntament de Vic 
assumirà la titularitat de tots els elements que estiguin fora de la calçada i que estiguin dins 
del seu terme municipal, exceptuant els corresponents al pont. 
 
L’Ajuntament de Vic s’encarregarà de la conservació i manteniment de tots els elements 
d’urbanització situats en el seu terme municipal que estiguin estrictament fora del pont i fora 
de l’àmbit de la calçada de la carretera C-153. Es detalla a continuació una relació d’aquests 
elements: 
  

 Enllumenat i altres instal·lacions de serveis 

 Abalisament de l’itinerari i zones adjacents 

 Mobiliari urbà 
 
En l’àmbit del pont l’Ajuntament de Vic s’encarregarà del manteniment dels elements 
fungibles de l’enllumenat. També s’encarregarà del subministrament elèctric. 
 
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.  
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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 
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. 
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- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
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 de Vic: Anna Erra Solà, Alcaldessa-Presidenta; Pilar Lobera Calvo, 
Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 

Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”   (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total de 367.688,08 EUR, dels quals 312.356,91 
EUR corresponen al cost de l’actuació assumit per la Diputació, d’acord amb el 
següent desglossament: 100.000,00 EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2018, i 212.356,91 EUR, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en l’aplicació G/501/453/611 de l’exercici 2019, i la resta de 
55.331,17 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 2018, condicionat a l’efectivitat de la modificació 
de crèdit corresponent. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues 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 d’ambdues 
entitats participants. 
 
Quart.- Notificar la present resolució d’aprovació del conveni a subscriure, a través del 
tràmit corresponent a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord al que 
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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, i així mateix, procedir a trametre-hi en el 
seu moment una còpia del conveni al Registre de convenis, una vegada aquest hagi 
estat signat pels legals representants d’ambdues parts.” 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar sobre les obres del projecte constructiu de “Renovació de 
paviment i obres complementàries a la carretera B-502, PK 0+000 al 6+450. TM de 
Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Argentona”, per un import d’1.119.366,73 €.- 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 B-502, que transcorre 

pels termes municipals de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Argentona. 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, a la carretera B-502 s’ha identificat com tram de 

concentració d’accidents (TCA) des del PK 3+000 fins el 3+999 (període 2009-
2013). Per altra banda, l’estudi EuroRap (període 2012-2014) també detecta 
aquest tram entre els deu que tenen un índex perillositat (IP) més alt. 

 
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 “Renovació de paviment i obres complementàries a la 
carretera B-502, PK 0+000 al 6+450. TM de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i 
Argentona” (Codi: 4792-PC-04), 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. 

 
6.  El projecte preveu actuacions de millores de ferm, millores en l’itinerari de 

vianants, reordenació i millores d’interseccions, parades d’autobús, senyalització 
tant vertical com horitzontal, proteccions i abalisaments. L’àmbit d’actuació va des 
del PK 0+000, intersecció amb la carretera N-II al terme de Vilassar de Mar, fins al 
PK 6+450, que correspon al tram urbà d’Argentona. 
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7. El pressupost d’execució per contracta del projecte té un import total de 
1.119.366,73 EUR (IVA inclòs). El desglossament del pressupost total (IVA inclòs), 
segons els àmbits dels municipis afectats i de la Diputació, és el següent: 

 
Àmbit Ajuntament de Vilassar de Mar:  73.239,00 EUR    (7%) 
Àmbit Ajuntament de Cabrera de Mar:           0,00 EUR    (0%) 
Àmbit Ajuntament d’Argentona:            0,00 EUR    (0%) 
Àmbit Diputació de Barcelona:                     1.046.127,73 EUR    (93%) 
 

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

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 situat dins del terme municipal de Vilassar de Mar, 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. 

 
10. 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. 

 
11. L’import total del pressupost d’execució de les obres del projecte constructiu de 

referència és d’1.119.366,73 EUR (IVA inclòs), i l’import de l’actuació, 
exclusivament en aquella part del projecte que afecta el terme municipal de 
Vilassar de Mar es valora en 325.184,67 EUR, IVA inclòs, amb un repartiment del 
seu cost inicialment previst a raó de 251.945,67 EUR, a càrrec de la Diputació, pel 
que respecta a la valoració del referit tram inclòs en el terme de Vilassar de Mar, i 
de 73.239,00 EUR, com a import de l’aportació econòmica a càrrec de 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar. 

 
12. Atès que el cofinançament municipal de les obres va únicament a càrrec de 

l’Ajuntament de Vilassar de Mar, el cost total restant de l’actuació a càrrec de la 
Diputació, que inclou els trams situats en els altres termes municipals de Cabrera 
de Mar i Argentona, és d’1.046.127,73 EUR.  

 
13. Per part de l’Ajuntament de Vilassar de Mar s’ha aportat el certificat acreditatiu de 

la disponibilitat pressupostària de la seva aportació econòmica a l’actuació objecte 
del conveni. 

 
14. Per tant, és procedent retenir el crèdit per l’import total d’1.119.366,73 EUR, dels 

quals 1.046.127,73 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i 
assumit per la Diputació, d’acord amb el següent desglossament: 200.000,00 EUR 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost 
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ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i 846.127,73 
EUR, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’aplicació 
G/501/453/611 de l’exercici 2019, i la resta de 73.239,00 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 2018, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit 
corresponent. 

 
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 
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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 de 
Barcelona i l'Ajuntament de Vilassar de Mar, referent a l’execució de les obres del 
projecte constructiu de “Renovació de paviment i obres complementàries a la carretera 
B-502, PK 0+000 al 6+450. TM de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Argentona” (Codi: 
4792-PC-04), en el tram situat dintre del terme municipal de Vilassar de Mar, tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
  

(...) 
“CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR 
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE “RENOVACIÓ DE 

PAVIMENT I OBRES COMPLEMENTÀRIES A LA CTRA. B-502, PK 0+000 AL 6+450. TM 
DE VILASSAR DE MAR, CABRERA DE MAR I ARGENTONA” 

 
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 VILASSAR DE MAR, representat per l’lŀlm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Damià del Clot Trias, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Oriol Vila 
Arranz. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
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I. La Diputació de Barcelona és l’entitat titular de la carretera B-502, de Vilassar de Mar a 
Argentona, que travessa els termes municipals de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i 
Argentona. 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, a la carretera B-502 s’ha identificat com tram de concentració 
d’accidents (TCA) des del PK 3+000 fins el 3+999 (període 2009-2013). Per altra banda, 
l’estudi EuroRap (període 2012-2014) també detecta aquest tram entre els deu 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 “Renovació de paviment i obres complementàries a la carretera B-502, PK 0+000 
al 6+450. TM de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Argentona”, 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. 
 
VI. El projecte preveu actuacions de millores de ferm, millores en l’itinerari de vianants, 
reordenació i millores d’interseccions, parades d’autobús, senyalització tant vertical com 
horitzontal, proteccions i abalisaments. L’àmbit d’actuació va des del PK 0+000, intersecció 
amb la carretera N-II al terme de Vilassar de Mar, fins al PK 6+450, que correspon al tram 
urbà d’Argentona.  
 
El pressupost d’execució per contracta del projecte té un import total d’1.119.366,73 EUR 
(IVA inclòs). El desglossament del pressupost (IVA inclòs), pels àmbits dels municipis 
afectats i de la Diputació, és el següent: 
 
Àmbit Ajuntament de Vilassar de Mar:  73.239,00 EUR    (7%) 
Àmbit Ajuntament de Cabrera de Mar:           0,00 EUR    (0%) 
Àmbit Ajuntament d’Argentona:            0,00 EUR    (0%) 
Àmbit Diputació de Barcelona:         1.046.127,73 EUR    (93%) 
 
VII. 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. 
 
VIII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilassar de Mar, 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 
projecte que afecta el terme municipal de Vilassar de Mar, 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 minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data ..................................... 
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Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Vilassar de Mar, 
en ordre a l’execució per part de la Diputació de les obres del projecte constructiu de 
“Renovació de paviment i obres complementàries a la carretera B-502, PK 0+000 al 6+450. 
TM de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Argentona” (Codi: 4792-PC-04), així com a la 
definició de l’àmbit de 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 Vilassar de 
Mar. 
 
Es valora l’import de l’actuació, en aquella part del projecte que afecta el terme municipal de 
Vilassar de Mar, en 325.184,67 EUR, IVA inclòs, amb el següent repartiment del seu cost 
inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilassar de Mar: 
 

 
Total Diputació de Barcelona 

Ajuntament de Vilassar 
de Mar 

Cost (IVA inclòs) 325.184,67 EUR 251.945,67 EUR 73.239,00 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 “Renovació 
de paviment i obres complementàries a la carretera B-502, PK 0+000 al 6+450. TM de 
Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Argentona” (Codi: 4792-PC-04), amb un import total 
del pressupost d’execució per contracta d’1.119.366,73 EUR (IVA inclòs), dels quals 
1.046.127,73 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la 
Diputació, d’acord amb el següent desglossament: 200.000,00 EUR amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i 846.127,73 EUR, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en l’aplicació G/501/453/611 de l’exercici 2019, 
i la resta de 73.239,00 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 2018, condicionat a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit corresponent, 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 Vilassar de Mar  
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
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L’Ajuntament de Vilassar de Mar es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, amb 
una aportació econòmica de 73.239,00 EUR, corresponent al cost de l’actuació inicialment 
previst i assumit. 
 
Abans de l’aprovació del conveni, l’Ajuntament de Vilassar de Mar 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 2018, 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 Vilassar de Mar. 
 
L’Ajuntament de Vilassar de Mar procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop siguin notificades les 
certificacions d’obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que es faci l’ingrés 
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la 
mateixa liquidació.  
 
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 Vilassar de Mar 
 
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 Vilassar de Mar, i dins de l’àmbit d’aquestes, la 
Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada de la 
carretera B-502 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 Vilassar de Mar, correspon a l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar 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 
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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 
 
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 
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La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. 
 
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 de Vilassar de Mar: Damià del Clot Trias, Alcalde President; Oriol Vila 
Arranz, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 

Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”     (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import total d’1.119.366,73 EUR, dels quals 
1.046.127,73 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la 
Diputació, d’acord amb el següent desglossament: 200.000,00 EUR amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, i 846.127,73 EUR, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en l’aplicació G/501/453/611 de l’exercici 2019, 
i la resta de 73.239,00 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 2018, condicionat a l’efectivitat de la 
modificació de crèdit corresponent. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present Resolució a l’Ajuntament de Vilassar de 
Mar, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per 
aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta 
Diputació degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona 
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura 
per part dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a 
aquesta Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució 
administrativa, que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a 
l’acceptació per part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus 
termes, i significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 
1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva 
signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants. 
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Quart.- Notificar la present resolució d’aprovació del conveni a subscriure, a través del 
tràmit corresponent a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, 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, i així mateix, procedir a trametre-hi 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’Espais Naturals 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, adjudicar, el 
contracte de gestió del servei públic, sota la modalitat de concessió 
administrativa, per a la gestió de dues escoles de natura situades al Parc Natural 
del Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona, dividit en dos lots: l’Escola 
de Natura de La Traüna (lot 1) Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola 
de Natura de La Traüna a la Fundació Catalana de l’Esplai, per un import 
d’inversió mínima de 52.750,00 €, d’acord amb la seva oferta i l’Escola de Natura 
de Vallcàrquera (lot 2): Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de 
Natura de Vallcàrquera, a l’empresa Aprèn, Serveis Ambientals, SL, per un 
import d’inversió mínima de 35.000,00 €, d’acord amb la seva oferta.- 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: 
 
“Vist l’expedient de contractació de gestió del servei públic, tramitat de forma ordinària, 
subjecte a regulació harmonitzada mitjançant procediment obert i adjudicació 
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, per a la gestió de dues escoles 
de natura situades al Parc Natural del Montseny, propietat de la Diputació de 
Barcelona, dividit en dos lots: l’Escola de Natura de La Traüna (lot 1) i l’Escola de 
Natura de Vallcàrquera (lot 2), el qual va ser aprovat per acord, de data 26 de gener de 
2017, de la Junta de Govern (A-221/17). 
 
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al DOUE en data 1 de març 
de 2017, al BOPB en data 10 de març de 2017 i al Perfil de Contractant de la Diputació 
de Barcelona el 6 de març de 2017.  
 
Atès que la Mesa de Contractació de I’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en sessió de 
data 19 d’abril de 2017, va procedir a l’obertura del Sobre 1, corresponent a la 
documentació administrativa; en sessió 24 d’abril de 2017, va procedir a l’obertura del 
sobre núm. 2 corresponent a la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació 
que depenen d’un judici de valor; en sessió amb data 6 de novembre de 2017 es va 
procedir a l’elevació de l’informe tècnic sobre els criteris d’adjudicació que depenen 
d’un judici de valor i a l’obertura del sobre 3 corresponent als criteris avaluables de 
forma automàtica. 
 
Vist l’informe tècnic de data 9 de novembre de 2017, emès per la cap de la Direcció 
Territorial Nord i directora de la Reserva de la Biosfera del Montseny, amb el vist i plau 
del cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, la part del qual en allò que interessa, 
diu el següent: 
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"(...) En data 19 d’abril de 2017 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 corresponent a la documentació administrativa de 
les següents empreses per a cada lot: 
 

 LOT 1: FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI  
 
 LOT 2: APRÈN SERVEIS AMBIENTALS, SL 

 
L’empresa FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI opta  al LOT 1 (Concessió Administrativa 
per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna) i l’empresa APRÈN SERVEIS 
AMBIENTALS, SL opta al LOT 2 (Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de 
Natura de Vallcàrquera). 
 
En sessió de data 24 d’abril de 2017 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de les empreses admeses per cada 
Lot, corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor. 
 
Els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor d’aquest procediment obert, 
recollits en el PCAP (apartat 1.10) aprovat a l’efecte són els que tot s’indiquen, d’acord amb 
la ponderació que es detalla: Criteris que depenen d’un judici de valor. Total 49 punts 
(49% de la puntuació total a baremar): 
 
LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna, amb una 
capacitat de 42 places.  
 
Criteri 1: Elaboració d’un Avantprojecte de gestió i explotació de l’equipament d’acord amb 
el contingut mínim assenyalat en la clàusula 3.3 del present plec de clàusules, precisant 
l’acció educativa i objectius, desglossat en els àmbits següents: (fins un total de 49 punts) 
 

- Proposta d’un programa educatiu específic per a grups escolars del sistema educatiu 
que es complementi amb la seva formació curricular. Es tindrà en compte amb especial 
interès la inserció dels objectius en el currículum escolar de primària i secundària, la 
programació d’activitats que posin en valor els recursos naturals i culturals del territori i 
l’establiment de mecanismes d’avaluació dels resultats. 
 

Fins a 10  punts 
 
- Proposta d’un programa als grups escolars i als grups infantils i juvenils d’esplai i lleure, 
que permeti aprofitar els valors educatius de les activitats d’esbarjo al medi natural. Es 
tindrà en compte particularment la utilització dels recursos que ofereix el Parc Natural del 
Montseny i el seu entorn (paisatge, patrimoni natural i cultural, serveis i equipaments), 
així com l’establiment de mecanismes d’avaluació dels resultats. 
 

Fins a 9  punts 
 

- Proposta de serveis de cap de setmana, formatius o de divulgació, adreçats al públic 
general. Es valorarà especialment la incorporació del coneixement dels valors naturals i 
culturals del Parc Natural del Montseny i el seu entorn, així com dels objectius i 
instruments de gestió dels espais naturals protegits en general i de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona, en particular.  
 

Fins a 7  punts 
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- Proposta d’un servei d’hostalatge i alimentació. Es valorarà concretament els criteris de 
qualitat, proximitat, adequació dietètica i responsabilitat alimentària que complementi 
l’oferta dels programes educatius i de lleure 
 

Fins a 7 punts 
   

- Instruccions de funcionament de l’equipament, que inclogui els protocols d’actuació en 
cas d’incidències o emergències, així com criteris de bones pràctiques ambientals en la 
gestió de l’equipament. 
 

Fins a 4  punts 
 

- Memòria per a fonamentar l’oferta de programes en l’aportació del personal amb la 
qualificació i en el nombre necessaris. Per sobre del mínim establert en la clàusula 1.9) 
dels presents plecs es tindrà en compte especialment la capacitació en l’àmbit de 
l’educació ambiental i l’educació en el lleure, així com la capacitació per a la gestió dels 
serveis d’hostalatge i alimentació. 
 

Fins a 4  punts 
 
- Proposta de pla de divulgació, comunicació i comercialització amb una estratègia de 
difusió adequada als objectius de l’equipament 
 

Fins a 4  punts 
 
- Proposta de col·laboració amb entitats o organismes públics i privats del Parc i el seu 
entorn per tal de treballar conjuntament aspectes relacionats amb l’educació ambiental i 
l’ús públic, i de manera específica, en la Carta Europea de Turisme Sostenible i en 
l’Estratègia d’Educació Ambiental.   
 

Fins a 4 punts 
 
LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de Vallcàrquera, amb 
una capacitat de 61 places.  
 
Criteri 1: Elaboració d’un Avantprojecte de gestió i explotació de l’equipament d’acord amb 
el contingut mínim assenyalat en la clàusula 3.3 del present plec de clàusules, precisant 
l’acció educativa i objectius, desglossat en els àmbits següents: (fins un total de 49 punts) 
 

- Proposta d’un programa educatiu específic per a grups escolars del sistema educatiu 
que es complementi amb la seva formació curricular. Es tindrà en compte amb especial 
interès la inserció dels objectius en el currículum escolar de primària i secundària, la 
programació d’activitats que posin en valor els recursos naturals i culturals del territori i 
l’establiment de mecanismes d’avaluació dels resultats. 
 

Fins a 10  punts 
 
- Proposta d’un programa als grups escolars i als grups infantils i juvenils d’esplai i lleure, 
que permeti aprofitar els valors educatius de les activitats d’esbarjo al medi natural. Es 
tindrà en compte particularment la utilització dels recursos que ofereix el Parc Natural del 
Montseny i el seu entorn (paisatge, patrimoni natural i cultural, serveis i equipaments), 
així com l’establiment de mecanismes d’avaluació dels resultats. 
 

Fins a 9  punts 
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- Proposta de serveis de cap de setmana, formatius o de divulgació, adreçats al públic 
general. Es valorarà especialment la incorporació del coneixement dels valors naturals i 
culturals del Parc Natural del Montseny i el seu entorn, així com dels objectius i 
instruments de gestió dels espais naturals protegits en general i de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona, en particular.  
 

Fins a 7  punts 
 
- Proposta d’un servei d’hostalatge i alimentació. Es valorarà concretament els criteris de 
qualitat, proximitat, adequació dietètica i responsabilitat alimentària que complementi 
l’oferta dels programes educatius i de lleure 
 

Fins a 7 punts 
   
- Instruccions de funcionament de l’equipament, que inclogui els protocols d’actuació en 
cas d’incidències o emergències, així com criteris de bones pràctiques ambientals en la 
gestió de l’equipament. 
 

Fins a 4  punts 
 
- Memòria per a fonamentar l’oferta de programes en l’aportació del personal amb la 
qualificació i en el nombre necessaris. Es tindrà en compte especialment la capacitació 
en l’àmbit de l’educació ambiental i l’educació en el lleure, així com la capacitació per a la 
gestió dels serveis d’hostalatge i alimentació. 
 

Fins a 4  punts 
 
- Proposta de pla de divulgació, comunicació i comercialització amb una estratègia de 
difusió adequada als objectius de l’equipament 
 

Fins a 4  punts 
 
- Proposta de col·laboració amb entitats o organismes públics i privats del Parc i el seu 
entorn per tal de treballar conjuntament aspectes relacionats amb l’educació ambiental i 
l’ús públic, i de manera específica, en la Carta Europea de Turisme Sostenible i en 
l’Estratègia d’Educació Ambiental.   
 

Fins a 4 punts 
 
Valoració de les ofertes presentades: 
 
Seguint aquests criteris, s’estableix el següent informe. 
 
LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna, amb una 
capacitat de 42 places.  
 
Valoració de la proposta presentada per la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
 
Criteri 1: Elaboració d’un Avantprojecte de gestió i explotació de l’equipament d’acord amb 
el contingut mínim assenyalat en la clàusula 3.3 del present plec de clàusules, precisant 
l’acció educativa i objectius, desglossat en els àmbits següents: (fins un total de 49 punts) 
 
Proposta d’un programa educatiu específic per a grups escolars del sistema educatiu que es 
complementi amb la seva formació curricular. Es tindrà en compte amb especial interès la 
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inserció dels objectius en el currículum escolar de primària i secundària, la programació 
d’activitats que posin en valor els recursos naturals i culturals del territori i l’establiment de 
mecanismes d’avaluació dels resultats. 
 

En aquest àmbit la proposta presenta un conjunt de metodologies adaptades a les 
diferents edats i nivells d’aprenentatge i defineix un conjunt d’activitats que tenen en 
compte les competències d’Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria 
establertes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El programa 
educatiu relaciona un conjunt d’activitats agrupades per centres d’interès: Ambiental i de 
descoberta de l’entorn natural, Aventura, Anglès, Escèniques, d’Enginy i Culturals. 
Finalment, dedica un extens apartat a la proposta d’avaluació de les activitats, 
relacionant els objectius de l’avaluació, els aspectes a avaluar i les eines per a 
l’avaluació, aportant models d’enquestes i de fitxes d’avaluació, amb una explicació molt 
exhaustiva, clara i detallada. 
 
Es considera que en aquest àmbit la proposta dona resposta al continguts bàsics d’un 
programa educatiu per a grups escolars i denota un bon coneixement de les activitats 
que es proposen realitzar, valorant-se molt positivament l’avaluació de resultats i les 
metodologies que s’utilitzaran tenint en compte les edats dels menors i els diferents 
ritmes d’aprenentatge.  
 

Puntuació obtinguda: 9 punts 
 
Proposta d’un programa als grups escolars i als grups infantils i juvenils d’esplai i lleure, que 
permeti aprofitar els valors educatius de les activitats d’esbarjo al medi natural. Es tindrà en 
compte particularment la utilització dels recursos que ofereix el Parc Natural del Montseny i 
el seu entorn (paisatge, patrimoni natural i cultural, serveis i equipaments), així com 
l’establiment de mecanismes d’avaluació dels resultats. 
 

En aquest àmbit s’expliquen un conjunt d’activitats agrupades per temàtiques, amb una 
descripció del seu desenvolupament, dels objectius a assolir i dels aspectes pràctics per 
la seva realització. Es planteja i es valora com a molt adequada una enquesta de 
satisfacció per tal de que els grups puguin realitzar l’avaluació de les activitats i de 
l’estada a l’escola de natura 
 
Es considera que en aquest àmbit les propostes aconsegueixen un bon aprofitament de 
les condicions de l’escola de natura i del seu entorn i s’adapten a aquesta realitat, 
aprofitant els recursos disponibles tenint en compte els entorns naturals i culturals del 
parc natural del Montseny.  

 
Puntuació obtinguda: 9 punts 

 
Proposta de serveis de cap de setmana, formatius o de divulgació, adreçats al públic 
general. Es valorarà especialment la incorporació del coneixement dels valors naturals i 
culturals del Parc Natural del Montseny i el seu entorn, així com dels objectius i instruments 
de gestió dels espais naturals protegits en general i de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona, en particular.  
 

En aquest àmbit la proposta fa una extensa descripció de les característiques i dels 
elements a destacar de la pròpia escola de natura i dels seus entorns. El patrimoni 
natural, la realitat de les masies de la contrada, així com les festes populars i les 
activitats tradicionals són elements que s’ofereixen als visitants de cap de setmana com 
a elements per fer propostes formatives i per divulgar els valors i el patrimoni natural i 
cultural.  
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Es considera una proposta molt complerta pel que fa a la divulgació i el coneixement dels 
valors naturals i culturals de l’entorn. Tot i així, en la proposta es troba a faltar una major 
concreció de cóm donar a conèixer els objectius i les eines de gestió del Parc Natural del 
Montseny en concret i dels espais protegits en general. 

 
Puntuació obtinguda: 5 punts 

 
Proposta d’un servei d’hostalatge i alimentació. Es valorarà concretament els criteris de 
qualitat, proximitat, adequació dietètica i responsabilitat alimentària que complementi l’oferta 
dels programes educatius i de lleure 
 

En aquest àmbit la proposta fa una exhaustiva explicació de la proposta dietètica i 
alimentària, així com dels criteris de qualitat i de la selecció dels productes. S’incorporen 
exemples de menús en funció de l’època de l’any i adaptats a diferents edats. 
 
Es considera una proposta molt complerta i interessant en tots els aspectes relacionats 
amb la qualitat i amb els aspectes dietètics. Tanmateix, hi ha poca concreció en els 
aspectes de consum de productes de proximitat i de responsabilitat alimentària. 

 
Puntuació obtinguda: 5 punts 

  
Instruccions de funcionament de l’equipament, que inclogui els protocols d’actuació en cas 
d’incidències o emergències, així com criteris de bones pràctiques ambientals en la gestió 
de l’equipament. 
 

En aquest àmbit la proposta presenta una extensa descripció d’aspectes relacionats amb 
l’organització dels espais i de les instal·lacions, així com les tasques de manteniment i 
els diferents protocols d’actuació i plans d’emergència i seguretat. En els annexes 
presentats s’inclouen el pla de neteja i manteniment, el procediment d’emergència, la 
normativa de funcionament i la relació de bones pràctiques ambientals. 
 
Es considera que en aquest apartat la proposta és molt completa i exhaustiva, valorant-
se molt positivament atès que incorpora de manera molt detallada els diferents protocols 
d’actuació que caldrà aplicar i els criteris de bones pràctiques ambientals. 

 
Puntuació obtinguda: 4 punts 

 
Memòria per a fonamentar l’oferta de programes en l’aportació del personal amb la 
qualificació i en el nombre necessaris. Per sobre del mínim establert en la clàusula 1.9) dels 
presents plecs es tindrà en compte especialment la capacitació en l’àmbit de l’educació 
ambiental i l’educació en el lleure, així com la capacitació per a la gestió dels serveis 
d’hostalatge i alimentació. 
 

En aquest àmbit i vista la estructura de la Fundació Catalana de l’Esplai, amb un ampli 
equip de professionals que donen servei als diferents equipaments i activitats de la 
fundació, la proposta dona compliment als requeriments de personal i a la seva 
qualificació.  
 
Es considera que la proposta és adequada pel que fa a l’equip humà que es planteja. Pel 
que fa a la seva capacitació, queda més ben justificada en l’àmbit de l’educació 
ambiental que en el  de l’hostalatge. 

 
Puntuació obtinguda: 3,5 punts 
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Proposta de pla de divulgació, comunicació i comercialització amb una estratègia de difusió 
adequada als objectius de l’equipament 
 

En aquest àmbit es descriu detalladament el pla de comunicació, els seus objectius, les 
estratègies de màrqueting, l’estudi del públic potencial i els criteris de comercialització de 
serveis. Es detallen les eines de difusió i els continguts a incorporar . 
 
Es considera una proposta molt ben argumentada i amb la concreció dels diferents 
aspectes a tenir en compte. 

 
Puntuació obtinguda: 4 punts 

 
Proposta de col·laboració amb entitats o organismes públics i privats del Parc i el seu entorn 
per tal de treballar conjuntament aspectes relacionats amb l’educació ambiental i l’ús públic, 
i de manera específica, en la Carta Europea de Turisme Sostenible i en l’Estratègia 
d’Educació Ambiental.   
 

En aquest àmbit cal destacar la qualitat i quantitat de col·laboracions proposades per la 
Fundació en relació amb l’Estratègia d’Educació Ambiental del Montseny i amb els 
programes d’educació ambiental promoguts pel Parc Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny. Es valora molt positivament el gran nombre d’entitats i empreses d’educació 
ambiental del territori implicades en aquesta proposta de col·laboració. 
 
Es considera una proposta amb una alta implicació en l’àmbit de la Educació Ambiental. 
Tot i així, pel que fa al projecte de la Carta Europea de Turisme Sostenible es considera 
que el seu nivell d’implicació és menor al no fer una proposta concreta de cóm es 
realitzarà dita col·laboració en aquest àmbit. 

 

Puntuació obtinguda: 2,5 punts 
 
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per la 
Fundació Catalana de l’Esplai és el següent: 
 

CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR 
LOT 1: FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

        TOTAL 

9 9 5 5 4 3,5 4 2,5 42 

 
LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de Vallcàrquera, amb 
una capacitat de 61 places.  
 
Valoració de la proposta presentada per  APRÈN SERVEIS AMBIENTALS, SL 
 
Criteri 1: Elaboració d’un Avantprojecte de gestió i explotació de l’equipament d’acord amb 
el contingut mínim assenyalat en la clàusula 3.3 del present plec de clàusules, precisant 
l’acció educativa i objectius, desglossat en els àmbits següents: (fins un total de 49 punts) 
 
Proposta d’un programa educatiu específic per a grups escolars del sistema educatiu que es 
complementi amb la seva formació curricular. Es tindrà en compte amb especial interès la 
inserció dels objectius en el currículum escolar de primària i secundària, la programació 
d’activitats que posin en valor els recursos naturals i culturals del territori i l’establiment de 
mecanismes d’avaluació dels resultats. 
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En aquest àmbit la proposta presenta una extensa descripció de les línies pedagògiques 
plantejades i dels recursos didàctics que es plantegen en les estades de grups escolars, 
amb una adequació en funció dels grups d’edat, dels nivells d’aprenentatge i dels centres 
d’interès de les escoles participants. El programa educatiu relaciona un conjunt 
d’activitats on s’especifica el lloc de realització, els nivells educatius a qui va adreçat, els 
objectius, els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, les competències que 
es treballen, la descripció dels desenvolupament de l’activitat i el recurs educatiu 
destacat. Finalment, dedica un extens apartat a la proposta d’avaluació de les activitats 
que es valora molt positivament atès que relaciona els objectius de l’avaluació, els 
aspectes a avaluar i les eines per a l’avaluació, aportant models d’enquestes i de fitxes 
d’avaluació.  
 
Es considera, doncs, que en aquest àmbit la proposta dona una adequada resposta als 
continguts bàsics d’un programa educatiu per a grups escolars amb una clara línia 
pedagògica i metodològica i amb un acurat anàlisi dels seus objectius i dels mecanismes 
que s’utilitzaran en l’avaluació dels resultats de les activitats que es desenvoluparan. 

 
Puntuació obtinguda: 9 punts 

 
Proposta d’un programa als grups escolars i als grups infantils i juvenils d’esplai i lleure, que 
permeti aprofitar els valors educatius de les activitats d’esbarjo al medi natural. Es tindrà en 
compte particularment la utilització dels recursos que ofereix el Parc Natural del Montseny i 
el seu entorn (paisatge, patrimoni natural i cultural, serveis i equipaments), així com 
l’establiment de mecanismes d’avaluació dels resultats. 
 

En aquest àmbit es presenten vàries propostes atenent a diferents tipologies: casals, 
colònies de natura i casal d’estiu. També hi ha una proposta d’activitats temàtiques, amb 
una descripció del seu desenvolupament, dels objectius a assolir i dels aspectes pràctics 
per la seva realització. A més, es planteja una proposta d’activitats per a col·lectius amb 
necessitats especials: clubs de Salut Mental i persones amb mobilitat reduïda. Quant a la 
utilització de recursos, es valora positivament la utilització dels entorns del Montseny, 
com pot ser la proposta de la pujada al Tagamanent, facilitant la seva ascensió amb 
cadires adaptades per a persones amb mobilitat reduïda “Joëlette”.  
 
Es considera que en aquest àmbit les propostes aconsegueixen un bon aprofitament de 
les condicions de l’escola de natura i del seu entorn i s’adapten a aquesta realitat, 
aprofitant els recursos disponibles. Tot i així, es troba a faltar una descripció dels 
mecanismes d’avaluació plantejats en aquest programa 

 
Puntuació obtinguda: 6 punts 

 
Proposta de serveis de cap de setmana, formatius o de divulgació, adreçats al públic 
general. Es valorarà especialment la incorporació del coneixement dels valors naturals i 
culturals del Parc Natural del Montseny i el seu entorn, així com dels objectius i instruments 
de gestió dels espais naturals protegits en general i de la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona, en particular.  
 

En aquest àmbit la proposta fa una extensa descripció de les característiques i dels 
elements a destacar de la pròpia escola de natura, dels seus entorns i de les propostes 
pels “caps de setmana de natura”. Es plantegen diferents activitats relacionades amb el 
patrimoni natural i cultural, com per exemple: estada de papallones i libèl·lules, Plantes 
per fer salut, El Montseny un món de llegendes. També hi ha una proposta d’estades 
ecoturístiques. Tots aquests serveis es valoren com a molt apropiats atès que posen en 
valor el fet de que l’escola de natura es trobi en un Parc Natural i Reserva de la Biosfera 
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Es considera una proposta molt complerta pel que fa a la divulgació i el coneixement dels 
valors naturals i culturals de l’entorn, així com per posar en valor el fet de formar part del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. 

 
Puntuació obtinguda: 7 punts 

 
Proposta d’un servei d’hostalatge i alimentació. Es valorarà concretament els criteris de 
qualitat, proximitat, adequació dietètica i responsabilitat alimentària que complementi l’oferta 
dels programes educatius i de lleure 
 

En aquest àmbit la proposta fa una exhaustiva explicació de les característiques 
fonamentals de la cuina de l’escola de natura. Destaquen els aspectes de qualitat i de 
productes de proximitat i de temporada, ecològics sempre que sigui possible i amb 
receptes inspirades en la cuina local i els plats típics de muntanya. S’incorporen 
exemples de menús en funció de les característiques del grup i adaptats a diferents 
edats. També es detallen aspectes a tenir en compte en cas de requeriments alimentaris 
especials 
 
Es considera una proposta molt complerta i interessant en tots els aspectes relacionats 
amb la qualitat, amb la tipologia de productes i amb els aspectes dietètics. Tanmateix, es 
troba a faltar una major concreció en els aspectes  de responsabilitat alimentària. 

 
Puntuació obtinguda: 6 punts 

 
Instruccions de funcionament de l’equipament, que inclogui els protocols d’actuació en cas 
d’incidències o emergències, així com criteris de bones pràctiques ambientals en la gestió 
de l’equipament. 
 

En aquest àmbit la proposta presenta una extensa descripció d’aspectes relacionats amb 
les instruccions de funcionament, així com les tasques de manteniment, el registre 
d’inspeccions periòdiques i els diferents protocols d’actuació i plans d’emergència i 
seguretat. També s’especifiquen les normes bàsiques de desenvolupament d’activitats i 
de funcionament per les diferents tipologies d’usuaris. També es relacionen els criteris de 
bones pràctiques ambientals. 
 
Es considera que en aquest apartat la proposta és completa i exhaustiva. 

 
Puntuació obtinguda: 4 punts 

 
Memòria per a fonamentar l’oferta de programes en l’aportació del personal amb la 
qualificació i en el nombre necessaris. Es tindrà en compte especialment la capacitació en 
l’àmbit de l’educació ambiental i l’educació en el lleure, així com la capacitació per a la 
gestió dels serveis d’hostalatge i alimentació. 
 

En aquest àmbit Aprèn Serveis Ambientals, SL acredita poder disposar d’un equip 
estable i amb una àmplia capacitació en l’àmbit de l’educació ambiental i en activitats de 
lleure que li permet donar resposta a les activitats previstes a l’escola de Natura de 
Vallcàrquera. La proposta dona compliment als requeriments de personal i a la seva 
qualificació.  
 
Es considera que la proposta és adequada pel que fa a l’equip humà que es planteja.  

 
Puntuació obtinguda: 4 punts 
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Proposta de pla de divulgació, comunicació i comercialització amb una estratègia de difusió 
adequada als objectius de l’equipament 
 

En aquest àmbit es descriu detalladament l’estratègia de comunicació, les eines a 
utilitzar, les propostes de màrqueting i les eines de difusió. 
 
Es considera una proposta d’estratègia de difusió ben argumentada i amb la concreció 
dels diferents col·lectius als que s’ha d’adreçar. Es troba a faltar alguns aspectes que 
formen part del contingut d’un pla de comunicació. 

 
Puntuació obtinguda: 3 punts 

 
Proposta de col·laboració amb entitats o organismes públics i privats del Parc i el seu entorn 
per tal de treballar conjuntament aspectes relacionats amb l’educació ambiental i l’ús públic, 
i de manera específica, en la Carta Europea de Turisme Sostenible i en l’Estratègia 
d’Educació Ambiental.   
 

En aquest àmbit cal destacar la implicació de la proposta presentada per l’empresa 
APRÈN SERVEIS AMBIENTALS, SL amb l’Estratègia d’Educació Ambiental del 
Montseny i amb els programes d’educació ambiental promoguts pel Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny. La proposta planteja una estreta relació de treball 
en col·laboració amb el Parc i amb un bon nombre d’entitats i empreses d’educació 
ambiental del territori. També cal destacar la implicació de l’oferta amb la Carta Europea 
de Turisme Sostenible, com a empresa adherida al programa. Igualment descriu la 
relació amb altres entitats, associacions i organismes. 
 
Es considera una proposta amb una alta implicació en l’àmbit de l’educació ambiental i 
del turisme sostenible. 

 
Puntuació obtinguda: 4 punts 

 
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per 
Aprèn Serveis Ambientals és el següent: 
 

CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR 
LOT 2. APRÈN SERVEIS AMBIENTALS 

        TOTAL 

9 6 7 6 4 4 3 4 43 

 
CONCLUSIÓ 
 
Analitzada la documentació corresponent de les ofertes presentades i admeses, i d’acord 
amb els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor contemplats a la clàusula 
1.10) del PCAP d’aquest procediment de contractació, es conclou: 
 
Que les dues ofertes que s’han presentat només opten cadascuna a un dels lots: 
 
L’Oferta de la Fundació Catalana de l’esplai opta al LOT 1: Concessió Administrativa per a 
gestionar l’Escola de Natura de La Traüna, amb capacitat de 42 places. 
 
L’Oferta d’Aprèn Serveis Ambientals opta al LOT 2: Concessió Administrativa per a 
gestionar l’Escola de Natura de Vallcàrquera, amb capacitat de 61 places  
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Realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del 
procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, 
relativa al contracte de gestió del servei públic, sota la modalitat de concessió administrativa 
per a la gestió de l’Escola de Natura de La Traüna (Lot 1) i de l’Escola de Natura de 
Vallcàrquera (Lot 2), els sota signats proposen a la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat el present informe  .(...)” 
 

En data 6 de novembre de 2017 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del 
sobre número 3 de les persones admeses, corresponent als criteris avaluables de 
forma automàtica: 

 
 Criteris avaluables de forma automàtica: Total 51 punts (51% de la puntuació total 

a baremar) 
 
LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna, amb una 
capacitat de 42 places  
 
Criteri 1: Millora de l’import de la inversió mínima de 25.000 euros corresponent a tota la 
durada de la concessió.................................................................... ..........  fins a 30 punts 
 
S’assignarà la puntuació màxima (30 punts) a l’oferta més alta i la resta d’ofertes, en funció 
de les altes, es puntuaran de manera proporcional. 
 
Criteri 2: Auditoria externa de viabilitat de la concessió, realitzada o validada per una entitat 
o professional degudament acreditat........................................................ fins a 21 punts  
 
S’assignaran 21 punts a cada una de les propostes que presenti una auditoria externa de 
viabilitat de la concessió amb el següent contingut mínim i 0 punts quan no es presenti 
aquesta auditoria o es presenti sense tenir en compte tots els paràmetres: 
 

- Adequació a la demanda de la proposta de serveis ofertats.  
 
- Estudi de mercat i previsió de l’evolució de la demanda d’equipaments d’aquestes 

característiques.  
 
- Anàlisi de costos i previsió d’ingressos i de mesures de control de la despesa i 

d’estabilització del balanç econòmic. 
 
- Incorporació de criteris d’eficiència i control dels consums d’aigua i energia. 

 
LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de Vallcàrquera, amb 
una capacitat de 61 places 
 
Criteri 1: Millora de l’import de la inversió mínima de 25.000 euros corresponent a tota la 
durada de la concessió.............................................................................. fins a 30 punts 
 
S’assignarà la puntuació màxima (30 punts) a l’oferta més alta i la resta d’ofertes, en funció 
de les altes, es puntuaran de manera proporcional. 
 
Criteri 2: Auditoria externa de viabilitat de la concessió, realitzada o validada per una entitat 
o professional degudament acreditat ........................................................ fins a 21 punts  
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S’assignaran 21 punts a cada una de les propostes que presenti una auditoria externa de 
viabilitat de la concessió amb el següent contingut mínim i 0 punts quan no es presenti 
aquesta auditoria o es presenti sense tenir en compte tots els paràmetres: 
 

- Adequació a la demanda de la proposta de serveis ofertats.  
 
- Estudi de mercat i previsió de l’evolució de la demanda d’equipaments d’aquestes 

característiques.  
 
- Anàlisi de costos i previsió d’ingressos i de mesures de control de la despesa i 

d’estabilització del balanç econòmic. 
 
- Incorporació de criteris d’eficiència i control dels consums d’aigua i energia. 

 
Pressupost de licitació (inversió):  
 
 LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna, amb 

capacitat de 42 places: 25.000,00 € durant els 10 anys de durada de la concessió 
 
 LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de Vallcàrquera, 

amb capacitat de 61places: 25.000,00 € durant els 10 anys de durada de la concessió. 
 
Les ofertes presentades per les empreses admeses són les següents: 
 

LOT 1: Fundació Catalana de l’Esplai 
 

Puntuació 
criteris 
automàtics 

Criteri 1: Millora import 
inversió mínima 25.000,00 € 

Millora respecte 
pressupost licitació: 
52.750,00 € 

Diferència respecte 
pressupost licitació:  
24.947,25 € 

30 

Criteri 2: Auditoria externa de 
la viabilitat de la concessió 

SI  21 

  Total punts 51 

             
 

LOT 2: Aprèn, Serveis Ambientals, SL 
 

Puntuació 
criteris 
automàtics 

Criteri 1: Millora import 
inversió mínima 25.000,00 € 

Millora respecte 
pressupost licitació: 
35.000,00 € 

Diferència respecte 
pressupost licitació: 
10.000,00 € 

30 

Criteri 2: Auditoria externa de 
la viabilitat de la concessió 

SI  21 

  Total punts 51 

 
Finalment, el resum de la valoració de les ofertes presentada per gestionar dues escoles de 
natura situades al Parc Natural del Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona, dividit 
en dos lots:  
 
  LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna, amb 

capacitat de 42 places 
 
 LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de Vallcàrquera, 

amb capacitat de 61places 
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Tenint en compte els criteris que depenen d’un judici de valor i els criteris avaluables de 
forma automàtica, és el següent: 
 

EMPRESES 
PUNTUACIÓ CRITERIS 
JUDICI DE VALOR 

PUNTUACIÓ 
CRITERIS 
AUTOMÀTICS 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

Lot 1: Fundació Catalana 
de l’Esplai 

42 51 93 

Lot 2: Aprèn, Serveis 
Ambientals, SL 

43 51 94 

 
Un cop realitzada la valoració, els sotasignats INFORMEN que l’oferta més avantatjosa per 
a l’adjudicació de la contractació de gestió del servei públic, sota la modalitat de concessió 
administrativa, per a la gestió de dues escoles de natura situades al Parc Natural del 
Montseny, és: 
 
 LOT 1: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna, a la 

Fundació Catalana de l’Esplai, amb CIF G61096368, per un import d’inversió mínima de 
52.750,00 €, d’acord amb la seva oferta. 

 
 LOT 2: Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de Vallcàrquera, a 

l’empresa Aprèn, Serveis ambientals, SL amb CIF B64340417, per un import d’inversió 
mínima de 35.000,00 €, d’acord amb la seva oferta. (...)”. 

 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 
i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència. 
 
Atès  que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió plenària de 27 de juliol de 
2015 (Acord 129/15), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte 
del present dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.c) de la Refosa núm. 1/2016, sobre 
nomenament 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 i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el gerent de 
Serveis d’Espais Naturals, proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat que elevi a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb l’informe tècnic emès per la cap de la 
Direcció Territorial Nord i directora de la Reserva de la Biosfera del Montseny, amb el 
vist i plau del cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, el contracte de gestió del 
servei públic, sota la modalitat de concessió administrativa, per a la gestió de dues 
escoles de natura situades al Parc Natural del Montseny, propietat de la Diputació de 
Barcelona, dividit en dos lots: l’Escola de Natura de La Traüna (lot 1) i l’Escola de 
Natura de Vallcàrquera (lot 2): 
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 Lot 1 : Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de La Traüna 
A la Fundació Catalana de l’Esplai, amb CIF G61096368, per un import d’inversió 
mínima de 52.750,00 €, d’acord amb la seva oferta. 

 

 Lot 2 : Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de Natura de Vallcàrquera. 
A l’empresa Aprèn, Serveis ambientals, SL amb CIF B64340417, per un import 
d’inversió mínima de 35.000,00 €, d’acord amb la seva oferta. 

 
Aquestes quantitats els concessionaris les hauran d’invertir directament en 
l’equipament en conceptes acordats prèviament amb l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals una vegada iniciada l’activitat i hauran d’aportar els documents justificatius de 
les corresponents despeses. 
 
Tercer.- COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils a la remissió de la notificació de la present 
resolució. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte al Diari de la Unió Europea, al 
Butlletí Oficial de l’Estat, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Perfil del 
Contractant de la Diputació de Barcelona.” 
 
48.-Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
canvi de beneficiari, per transformació de l’entitat, de societat civil particular a 
societat de responsabilitat limitada, de la subvenció atorgada a l’empresa 
ARQUEOLÍTIC SCP, en la convocatòria de l’any 2016 a Explotacions Forestals, 
Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, i Habitatges i 
Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, destinada a 
l’adhesió de la Carta Europea de Turisme Sostenible i al Sistema Integral de 
Qualitat Turístic i per un import de 2.040 € (dos mil quaranta euros).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 17 
de desembre de 2015, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses 
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, 
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de 
juliol de 2016 va aprovar l’atorgament de subvencions a les Explotacions Forestals, 
Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, i Habitatges i Rehabilitació del 
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Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 

Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre d’altres, l’atorgament 
d’una subvenció destinada a empreses de serveis a l’empresa Arqueolític SCP, per 
import de 2.040,00 € i destinada a l’adhesió de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible i al Sistema Integral de Qualitat Turística. 
 
Atès que presentada la justificació de la subvenció atorgada el 12 de juliol de 2017, 
mitjançant el compte justificatiu simplificat amb aportació de justificants de despesa, 
s’observa que l’empresa beneficiaria de la subvenció ha procedit al canvi de l’entitat de 
societat civil particular a societat de responsabilitat limitada conforme la Llei 3/2009, de 
3 d’abril sobre modificacions estructurals de societats mercantils. 
 
Atès que un cop requerida, l’empresa presenta l’escriptura pública de transformació de 
societat civil a societat de responsabilitat limitada de data 14 de juliol de 2016 i amb 
data d’inscripció al Registre Mercantil de Girona  de 28 de juliol de 2016. 
 
Atès que la subvenció atorgada a l’empresa Arqueolític SCP en el marc de les “Bases 
Reguladores per a l’atorgament de subvencions a les Explotacions Forestals, 
Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació del 
Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona 2016” no té caràcter personalíssim sinó 
objectiu ja que la seva finalitat, i justificació, és finançar una activitat d’interès. 
 
Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, 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 el President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el canvi de beneficiari, per transformació de l’entitat de societat civil 
particular a societat de responsabilitat limitada conforme la Llei 3/2009, de 3 d’abril 
sobre modificacions estructurals de societats mercantils, de la subvenció atorgada a 
l’empresa ARQUEOLÍTIC SCP, amb NIF J17575200, en la convocatòria de l’any 2016 
a Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, i 
Habitatges i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, situades en 
l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, destinada 
l’adhesió de la Carta Europea de Turisme Sostenible i al Sistema Integral de Qualitat 
Turístic i per import de 2.040,00 € a favor de l’empresa ARQUEOLÍTIC SL, amb NIF 
B17575200. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per la quantitat de DOS MIL QUARANTA 
EUROS (2.040,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/47900 del 
vigent pressupost de 2018. 
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Tercer.- Comunicar el present acord a l’empresa beneficiària de la subvenció.” 

 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva i la revocació parcial del fons de prestació “Finançament de 
l’àmbit de benestar social” en el marc del catàleg 2016 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”.- 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: 
 

“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 25 de febrer 
de 2016 (BOPB 2 de març de 2016), es va aprovar la concessió del recurs econòmic 
consistent en fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el 
marc del catàleg 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

Per Decret de la Vice-presidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 23 de desembre de 2016, es van 
aprovar pròrrogues d’execució fins el 31 de març de 2017 i de justificació, fins el 30 de 
juny de 2017, d’aquest fons de prestació.  
 

Un cop finalitzat el termini de justificació i la seva pròrroga es va constatar que 
restaven imports sense justificar que calia liquidar. 
 

Per Decret Vice-presidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 8 de febrer de 2018, es va aprovar la 
liquidació provisional d’aquest fons de prestació, habilitant un període d’audiència de 
quinze dies hàbils per a que els ajuntaments que s’hi relacionaven poguessin 
presentar al·legacions. 
 

Atès que transcorregut el període d’audiència s’ha de procedir a la liquidació definitiva 
del fons de prestació 2016. 
 

Vista 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 7.2.d)), 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, 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 de la 
presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Finançament de 
l’àmbit de benestar social”, en el marc del catàleg 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, de data 25 de febrer de 2016 (BOPB de 2 de març de 2016). 
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Segon.- APROVAR la revocació total i la revocació parcial dels imports dels recursos 
econòmics que s’indiquen a continuació, per manca de justificació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació Import 
concedit 

Import  
avançat "a 
justificar" 

Import 
justificat - 

verificat 

Import a revocar Aplicació 
pressupostària 

Núm.doc. posició Centre 
gestor 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 16Y215331 Finançament 
de l'àmbit 
de benestar 
social 

1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € G/60101/23100/46250 1603000437 193 Servei Acció 
Social 

Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló 

P0823300I 16Y215286 Finançament 
de l'àmbit 
de benestar 
social 

8550,36 € 4275,18 € 0,00 € 8.550,36 € G/60101/23100/46250 1603000437 234 Servei Acció 
Social 

Ajuntament de la Quar P0817600J 16Y215341 Finançament 
de l'àmbit 
de benestar 
social 

1.500,00 € 1.500,00 € 1117,42 € 382,58 € G/60101/23100/46250 1603000437 183 Servei Acció 
Social 

Ajuntament de Santa 
Maria de Merlès 

P0825500B 16Y215264 Finançament 
de l'àmbit 
de benestar 
social 

1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € G/60101/23100/46250 1603000456 11 Servei Acció 
Social 

Consell comarcal 
d’Osona 

P5800015I 16Y215198 Finançament 
de l'àmbit 
de benestar 
social 

37.756,13 € 18.878,07 € 0,00 € 37.756,13 € G/60101/23100/46550 1604023831 8 Servei Acció 
Social 
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Tercer.- SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats que es 
reprodueixen a continuació: 
 
Ens local NIF CODI XGL Import a reintegrar 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 16/Y/215331 1.500,00.-€ 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 16Y215286 4.275,18.-€ 

Ajuntament de La Quar P0817600J 16/Y/215341 382,58.-€ 

Ajuntament de Santa Maria de 
Merlès 

P0825500B 16/Y/215264 1.500,00.-€ 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I 16/Y/215198 18.878,07.-€ 

 
Aquesta quantitat haurà de fer-se efectiva a favor de la Tresoreria de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, en els terminis següents: 
 
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la 

data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des 
de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.  

 
Passat aquest termini sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de Barcelona 
compensarà d’ofici les quanties esmentades, si escau. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords, en la part que els afecta, als interessats.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió, 
essent les 11 hores i 35 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe.  
 
 


