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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2018
A la ciutat de Barcelona, l’11 d’octubre 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 del
seu president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident tercer,
senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresident quart, senyor Miquel Forns i
Fusté (CiU), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a
continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i
Payà (CiU), senyors Joan Carles García i Cañizares (CiU) i Valentí Junyent i Torras
(CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Jordi Fàbrega i Colomer (ERCAM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller, Josep Ramon Mut i
Bosque (ERC-AM), i el diputat amb veu però sense vot senyor 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 vicepresidenta segona, senyora Meritxell Budó i Pla
(CiU), la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), els diputats
senyors Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Manuel
Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s), i les diputades senyores Núria
Marín i Martínez (PSC-CP) i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa)
Oberta la sessió pel senyor president, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 de setembre de 2018.
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2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació
de la Diputació de Barcelona al Patronat de la Fundació Privada Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).
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3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en
el procediment abreujat núm. 358/2017-C, que estima el recurs contenciós
administratiu interposat per Mapfre i la senyora XXX, (successora processal del
senyor XXX), contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 24 de juliol de
2017, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys derivats de la caiguda d’un arbre mentre circulava el senyor X. per la
carretera BV-2122.

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 295/2017-B, que acorda estimar el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor XXX, el senyor XXX. i la senyora XXX, contra
el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 6398/2017, de 22
de juny, que havia resolt un recurs de reposició interposat al seu torn contra el
Decret 6567/15, de 30 de juny -l’eficàcia del qual havia quedat diferida en el
temps- i el Decret 1731/17, de 8 de març, mitjançant els quals s’exercia l’acció
de retorn en relació amb determinades despeses de defensa en judici penal
avançades per la corporació.

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9087/2018, de data 13 de
setembre, pel qual s’acorda iniciar un procediment administratiu envers
l’Ajuntament de Cercs a fi d’exercir l’acció de retorn per al rescabalament de les
despeses aprovades i posteriorment abonades en la quantitat de 8.470 euros -en
concepte de defensa lletrada en procediment penal- en virtut del Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3928/2012, de 21 de maig, que
alhora atorgava l’assistència jurídica sol·licitada pel dit Ajuntament a través del
Decret d’Alcaldia núm. 28/2012, de 19 de març.

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9086/2018, de data 13 de
setembre, pel qual s’acorda deixar sense efecte el Decret núm. 10857/2017,
dictat per la Presidència de la Diputació el 2 de novembre de 2017, mitjançant el
qual es va acordar incoar l’acció de retorn únicament vers el senyor XXX. i la
senyora XXX, i exercir l’acció de retorn vers l’Ajuntament de Cercs, en relació
amb les despeses abonades en seu de l’assistència jurídica atorgada a
l’Ajuntament per a la defensa judicial de l’arquitecta municipal senyora XXX, per
un import de 2.016,66 euros i el secretari senyor XXX., per un import de 2.016,66
euros, en haver estat declarats responsables penalment per un delicte continuat
contra l’ordenació del territori.

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7052/2018, de data 9 de juliol,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.196/2018-F,
procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de la
Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
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pels danys personals i materials derivats de l’accident ocorregut el dia 14 de
novembre de 2016, mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera de
BV-1221, Matadepera i un esglaó de 60 cm. d’alçada que hi havia al marge de la
carretera va provocar una caiguda.
8.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9074/2018, de data 13 de
setembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució emesa el 12 de juliol (Reclamació núm. 0268/2018) per la Junta de
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2017010843, en
relació amb el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per
l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a l’execució de les obres del
projecte d’ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista
Alegre a la carretera B-522, al terme municipal de Manlleu.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
segona edició del Programa complementari de modernització de polígons, en el
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

Subdirecció d’Edificació
10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus
contradictoris núm. 1 i la modificació del contracte de les obres del “Projecte
executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del
Recinte de l’Escola Industrial”, adjudicat a 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 suposa un increment del preu del contracte per un import de trescents setze mil set-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims
(316.789,63) €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de seixanta-sis mil
cinc-cents vint-i-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims (66.525,82) €, resulta per un
total de tres-cents vuitanta-tres mil tres-cents quinze euros amb quaranta-cinc
cèntims (383.315,45) €, IVA inclòs.

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
11.

CERCS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 18.000 €, a l’Ajuntament de Cercs, per a
finançar l’actuació local “Millora ef. energètica enllumenat de Sant Josep”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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12.

EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 48.400 €,
a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, per a finançar l’actuació local
“Honoraris projecte reparcel.lació River Park”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

13.

EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 49.500 €,
a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, per a finançar l’actuació local
“Adequació parcial vestuaris piscina”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

14.

EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 77.100 €,
a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, per a finançar l’actuació local
“Pavimentació carrers 8 i Farell”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

15.

EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, el desistiment a petició de l’ajuntament de tres
expedients de l’any 2017 de Crèdit de Caixa.

16.

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
175.000€, a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, per a finançar
l’actuació local “Adquisició maquinària escombradora”, al 0% d’interès i a
retornar en 5 anualitats.

17.

VIC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Vic, per a
finançar l’actuació local “Contenidors de multiproducte i de vidre”, al 0% d’interès
i a retornar en 5 anualitats.

Programa de Crèdit Local
18.

CALDES DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 107.075,01 €, a l'Ajuntament
de Caldes de Montbui, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018.

19.

CASTELLAR DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import d’11.684,60 €, a l'Ajuntament de
Castellar del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018.
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
20.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’Addenda número I al conveni, signat el 8 de novembre de 2017, entre la
Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús
de diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació
Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a persones
en risc d’exclusió social.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

21.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments de Tordera, Palafolls, Santa Susanna, Malgrat de Mar i Blanes, per
a impulsar la formulació i gestió de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera.

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
22.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Collbató per a les obres de Rotonda a la intersecció entre la
Crta. B-112 i el passeig de les Llonganies. TM Collbató, per un import total de
420.426,56 €

23.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament d’Ullastrell sobre les obres de millora de la seguretat viària a la
travessera urbana de la Crta. BV-1202, del PK 2,000 al 3,965 i Ctra. BV-1203 del
PK 2,645 al 3,000. TM Ullastrell, per un import total de 616.811,54 €

24.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes sobre les obres d’Itinerari de vianants i carril
bici Crta. BV-2113 entre la rotonda de la C-32 i l’accés al barri de les Roquetes.
TM Sant Pere de Ribes, per un import total de 713.600,25 €.

25.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Puig-Reig sobre les obres de l’Ordenació i implantació
d’elements reductores de velocitat a la carretera C-1411z entre els PK 59,500 i
61,650. TM Puig-Reig, per un import total de 196.266,48 €.

26.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Calaf sobre les obres de Reurbanització de la travessera N-
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141b, entre el PK 31,800 i el PK 32,065. TM Calaf, per un import total de
754.080,95 €.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
27.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions amb
l’objecte de donar suport a les programacions anuals d’activitats de les entitats
representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, durant
l’any 2018, per un import total de 98.000 €.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
28.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
liquidació definitiva del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb
plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Gerència de Serveis de Turisme
29.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’acceptació com a projectes singulars per a l’any 2018 “Creació de producte” i
“Foment del Maresme Film Comission”, inclosos a l’aportació corresponent a
l’any 2018 del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 de setembre de 2018.Pel senyor president, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 27 de setembre 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 del Ple, modificar la
representació de la Diputació de Barcelona al Patronat de la Fundació Privada
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).- La Junta, de conformitat amb la

Àrea de Presidència
Secretaria General

proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. Fets
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de
juny de 2018, va procedir a l’elecció i nomenament del titular de la Presidència de la
Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, d’acord amb
el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la
Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències,
drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona es va integrar, mitjançant Acord de Ple
adoptat en sessió de data 23.02.2006 (AP 13/06), al Patronat de la Fundació Privada
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals –IBEI–, la qual té com a objectiu
impulsar els estudis internacionals des d’una perspectiva multidisciplinària, estimular la
investigació de qualitat i contribuir a fer de Barcelona una ciutat de referència en
aquest àmbit, així com formar futures generacions d’experts en aquestes matèries.
Així, es considera convenient modificar la representació de la Diputació de Barcelona
al si del Patronat de la Fundació Privada Institut Barcelona d’Estudis
Internacionals –IBEI–, prevista a l’article 12.2.h) dels Estatuts de l’ens, i que, per
nomenament efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data
09.02.2017 (AJG 24/17), requeia en el Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, el qual ja no
es troba al servei de la corporació.
II. Fonaments de dret
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que
es remet l’art. 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un
quòrum especial per fer-ho; per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria
simple.
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En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015, va
adoptar un acord (AP 129/15) que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la
Junta de Govern la designació de representants.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents
organismes s’ha d’entendre referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense
perjudici que pugui revocar-se el nomenament en qualsevol moment o que els estatuts
prevegin un període diferent.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el
cas que aquells perdin la condició de diputat/ada per qualsevol de les causes previstes
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació
en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i
només per realitzar actes d’administració ordinària.
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport (AJG 730/14).
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat primer I, subapartat 4.f), de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.g) de la Refosa 1/2018, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7048/18, en data 9 de juliol, i publicada al BOPB de 11
de juliol de 2018.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER. MODIFICAR la representació de la Diputació de Barcelona en la Fundació
Privada Institut Barcelona d'Estudis Internacionals –IBEI–, en el sentit que es
detalla a continuació:
1- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez,
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 09.02.2017 (AJG
24/17), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la
Fundació Privada Institut Barcelona d’Estudis Internacionals –IBEI–, i

Àrea de Presidència
Secretaria General

NOMENAR la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla per a substituir-lo en la
representació que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de
Barcelona en la Fundació Privada Institut de Barcelona d'Estudis
Internacionals –IBEI–, resta de la manera següent:
Primer.- La persona que representa la Diputació de Barcelona en el Patronat de
la Fundació Privada Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals –IBEI–,
la qual pot o no tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 12 dels seus
Estatuts, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar
l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació, és:
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla
Segon.- Es proposa al Patronat de la Fundació que la Il·lma. Sra. Meritxell
Budó i Pla s’integri també en la Comissió permanent, d’acord amb l’article 34
dels seus Estatuts.
SEGON. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al
seu coneixement i als efectes legals oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en
el procediment abreujat núm. 358/2017-C, que estima el recurs contenciós
administratiu interposat per Mapfre i la senyora XXX, (successora processal del
senyor XXX), contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 24 de juliol de
2017, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys derivats de la caiguda d’un arbre mentre circulava el senyor X per la
carretera BV-2122.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 358/2017-C, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat per Mapfre i la senyora XXX (successora processal del senyor XXX), contra
la resolució de la Diputació de Barcelona, de 24 de juliol de 2017, que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de la caiguda
d’un arbre mentre circulava el senyor X per la carretera BV-2122.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 de 9 de juliol de 2018 (publicada
al BOPB d’11 de juliol de 2018).
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En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
358/2017-C, que estima el recurs contenciós administratiu interposat per Mapfre i Ia
senyora XXX, (successora processal del senyor XXX), contra la resolució de la
Diputació de Barcelona, de 24 de juliol de 2017, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de la caiguda d’un arbre
mentre circulava el senyor X per la carretera BV-2122 En conseqüència:
1. Declara la responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona i la condemna
a indemnitzar a Mapfre en la quantia de 505,44 i a la senyora XXX en la quantia
de 320,52 euros.
2. Imposa les costes del procediment a càrrec de la Diputació de Barcelona, fins el
límit màxim de 300 euros.
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 295/2017-B, que acorda estimar el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor XXX, el senyor XXX i la senyora XXX, contra
el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 6398/2017, de 22
de juny, que havia resolt un recurs de reposició interposat al seu torn contra el
Decret 6567/15, de 30 de juny -l’eficàcia del qual havia quedat diferida en el
temps- i el Decret 1731/17, de 8 de març, mitjançant els quals s’exercia l’acció de
retorn en relació amb determinades despeses de defensa en judici penal
avançades per la corporació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat núm. 295/2017-B, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX, el senyor XXX i la senyora XXX, contra el Decret de
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 6398/2017, de 22 de juny, que havia
resolt un recurs de reposició interposat al seu torn contra el Decret 6567/15, 30 de juny
–l’eficàcia del qual havia quedat diferida en el temps- i el Decret 1731/17, de 8 de
març, mitjançant els quals s’exercia l’acció de retorn en relació amb determinades
despeses de defensa en judici penal avançades per la corporació.
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Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 de 9 de juliol de 2018 (publicada
al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat 295/2017,
que estima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX, el senyor
XXX i la senyora XXX, contra el Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 6398/2017, de 22 de juny, que havia resolt un recurs de reposició interposat al
seu torn contra el Decret 6567/15, 30 de juny –l’eficàcia del qual havia quedat diferida
en el temps- i el Decret 1731/17, de 8 de març, mitjançant els quals s’exercia l’acció de
retorn en relació amb determinades despeses de defensa en judici penal avançades
per la corporació.
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9087/2018, de data 13 de
setembre, pel qual s’acorda iniciar un procediment administratiu envers
l’Ajuntament de Cercs a fi d’exercir l’acció de retorn per al rescabalament de les
despeses aprovades i posteriorment abonades en la quantitat de 8.470 euros -en
concepte de defensa lletrada en procediment penal- en virtut del Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3928/2012, de 21 de maig, que
alhora atorgava l’assistència jurídica sol·licitada pel dit Ajuntament a través del
Decret d’Alcaldia núm. 28/2012, de 19 de març.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor següent:
“FETS
1. Pel Decret núm. 28/2012 del llavors alcalde de l’Ajuntament de Cercs (l’ajuntament),
de 12 de març, se sol·licita assistència jurídica a la Diputació de Barcelona (DIBA)
d’acord amb el Reglament sobre l'assistència jurídica, econòmica i tècnica de la DIBA
(RAJET) -BOP núm. 77 de data 31.3.1994 (Annex IX)-, on s’estableix que l'assistència
jurídica comprèn, entre d'altre prestacions, la defensa judicial de les entitats locals en els
procediments en què aquestes siguin part.
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La defensa jurídica es pot realitzar mitjançant el nomenament d'un funcionari lletrat de la
pròpia DIBA, o d'un advocat en exercici aliè (art. 6 RAJET). En aquest darrer supòsit, la
DIBA el contracta directament i els honoraris es sufraguen al 50% entre l’ens sol·licitant i
la pròpia DIBA (art. 19 RAJET).
En l’esmentat Decret de l’ajuntament, es resol comparèixer en el procediment abreujat
44/2011 seguit en el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Berga i incoat per denúncia del Ministeri
Fiscal contra XXX (arquitecte municipal), XXX (secretari interventor) i XXX (alcalde), en
relació amb diversos delictes contra l’ordenació del territori; i sol·licitava l’assistència
“consistent en la defensa judicial en l’esmentat recurs -entengui’s procediment-”.
2. Pel Decret de Presidència de la DIBA de 21 de maig de 2012: a) s’atorga l’assistència
sol·licitada per l’ajuntament “consistent en la defensa judicial de dit ajuntament en el
procediment abreujat núm. 44/2011”; b) es designa “l’advocat senyor Climent Fernández
del Bufet Fernández Advocats associats, S.C.P. per assumir la defensa de l’Ajuntament
en l’esmentat recurs”; i c) s’aprova el pressupost presentat pel senyor Climent Fernández
Forner per un import de 18.000 euros + 3.240 d’IVA, del qual la DIBA havia de pagar el
50% (9.000 + 1.620 euros).
3. Tanmateix, tot i els termes literals de les resolucions administratives mitjançant les
quals s’instrumenta l’assistència, el cert és que la DIBA contracta l’advocat senyor
Fernández per dur a terme la defensa dels imputats senyora XXX i senyors XXX i XXX els quals havien escollit personalment aquell advocat-; i no per a la defensa de
l’ajuntament com a ens. Com a conseqüència d’això, és la pròpia DIBA qui paga el 50%
dels honoraris directament al professional designat.
4. El procediment penal finalitza en virtut de la Sentència de 19 de desembre de 2014
dictada pel Jutjat Penal núm. 1 de Manresa, que condemna els tres interessats com a
autors d’un delicte contra l’ordenació del territori; condemna que és confirmada per la
Sentència de 5 de juny de 2015 de l’Audiència Provincial de Barcelona (SAPB).
5. Per Decret de la Presidència de la DIBA núm. 6567/15, de 30 de juny, s’acorda exercir
l’acció de retorn contra els interessats per al rescabalament de les despeses abonades
en concepte d’honoraris de defensa jurídica. Concretament, dels 10.620 euros inicialment
pressupostats que corresponia abonar a la DIBA, es paguen efectivament 8.470 euros en dues factures, la núm. 585 de 31.12.2012 per import de 6.050 euros, i la núm. 494 de
18.12.2013 per import de 2.420 euros-; quantitat a la què, per tant, se circumscriu l’acció.
Tanmateix, com s’havia tingut coneixement que els tres condemnats havien instat un
incident de nul·litat d’actuacions davant l’Audiència Provincial de Barcelona (APB), es
difereix l’eficàcia del Decret de 30.6.2015 al moment en què la SAPB esdevingués ferma i
es confirmessin les responsabilitats penals.
6. Posteriorment, es té coneixement que els interessats havien interposat recurs
d’empara davant el Tribunal Constitucional, i que no s’havia admès a tràmit per
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d’Interlocutòria de 28 de març de 2016. I que també havien interposat demanda per
presumpta vulneració de drets humans davant el Tribunal Europeu de Drets Humans
(TEDH) el 6 d’octubre de 2016, de la què es desconeix la situació processal.
A la vista d’això, per Decret de Presidència 1731/2017, de 8 de març, s’acorda activar
l’eficàcia de l’acció de retorn i requerir els interessats pel pagament de les despeses;
resolució que, juntament amb l’esmentat Decret 6567/2015, de 30 de juny, és objecte
d’impugnació en reposició, la qual alhora es resol mitjançant el Decret 6398/2017, de 22
de juny en el sentit de desestimar el recurs de reposició.
7. Els interessats interposen recurs contenciós administratiu contra el dit Decret 6398/17,
de 22 juny, que es tramita en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona sota
el núm. de procediment abreujat 295/2017, i que es resol a través de la Sentència núm.
123/2018, de 4 de juny, en el sentit d’estimar el recurs, cosa que comporta l’anul·lació de
les resolucions recorregudes. La sentència ha esdevingut ferma.
L’argument principal de la sentència és que no existeix relació entre els recurrents i la
Diputació de Barcelona i que, per tant, el dret de repetició hauria de ser exercit front
l’Ajuntament de Cercs.
FONAMENTS DE DRET
1. El dret a la defensa jurídica per raó de l’exercici legítim del càrrec
L’article 14.f) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), estableix que els
empleats públics tenen dret a la defensa jurídica i protecció de l’administració pública
en els procediments que se segueixin davant qualsevol ordre jurisdiccional com a
conseqüència de l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics. En el mateix
sentit, es pronuncien l’article 141.2 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, i els articles 136 i 137 del Decret 214/1990, de 30 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats local.
Pel que fa a l’àmbit dels membres electes de les corporacions locals, cal acudir a
l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), quan estableix que tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses
efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec. I en el mateix sentit, l’article 13.5 del
Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals aprovat pel Decret
2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Com assenyala la Sentència núm. 123/2018, de 4 de juny, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona (JCAB 9) -que resol el cas que ens ocupa-, la
qüestió a discernir és si els costos derivats de la imputació de corporatius o funcionaris
en causes penals per l’exercici de les funcions pròpies dels seus càrrecs poden ser
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considerats com a despeses indemnitzables en els termes indicats pels articles 75.4
LRBRL i 13.5 ROF. En aquest sentit, invoca -com ja feia la defensa d’aquesta
corporació- i no podia ser d’una altra manera- la Sentència del Tribunal Suprem, Sala
contenciosa administrativa, de 4 de febrer de 2002, que estableix els requisits bàsics
per reconèixer el dret a la representació i defensa jurídica dels membres de la
corporació -extrapolables a la resta de personal que hi presta serveis-, per tal de
considerar els honoraris com indemnitzables a títol de despeses ocasionades en
exercici del càrrec; i són:
“a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la
intervención del miembro de la Corporación en una actuación administrativa o de otra índole
realizada en el cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a
su actividad como tal miembro de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de
acuerdos de los órganos de ésta. Estos gastos debe entenderse, en principio, que se trata
de gastos generados con ocasión del ejercicio de sus funciones, pues la causa remota de la
imputación penal radica en una conducta de estas características.
b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de
poder o en convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo
político o de otra índole al que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses
de la Corporación, pues en tal caso la actuación no puede considerarse como propia del
ejercicio de la función, sino como realizada en interés particular, aunque externa o
formalmente no sea así.
c) Que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de
participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad penal, la
inexistencia de éstos o su carácter lícito. De haberse contraído responsabilidad criminal no
puede entenderse que la conducta realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones,
sino abusando de ellas. De no haberse probado la falta de participación en hechos
penalmente reprochables, aun cuando concurran causas subjetivas de exención o de
extinción de la responsabilidad criminal, cabe estimar, en atención a las circunstancias, que
los gastos de defensa no dimanan del ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que
no puede considerarse como tales aquellas que objetivamente hubieran podido generar
responsabilidad criminal”.

En definitiva, les corporacions han de sufragar les despeses sempre i quan no
concorrin circumstàncies que obliguin a qualificar-los com a despeses realitzades en
interès propi o a favor dels interessos aliens al general de l’entitat local.
En similars termes, es va pronunciar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Castella i Lleó núm. 1217/2003, de 24 d’octubre, que estableix que no es poden
atendre imports abusius o excessius originats per intervencions lletrades alienes,
doncs l’Administració únicament està obligada a rescabalar les despeses que realment
siguin “necessàries” per defensar un funcionari en un determinat procés, i sempre que
la causa remota de les despeses sigui la seva actuació en l’exercici de les funcions
que el seu càrrec imposa. D’això es dedueix que hauran de ser excloses les despeses
supèrflues i aquelles el meritament de les quals no sigui obligat.
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Tanmateix, si finalment, a través de la sentència que resolgui el procediment, es
declarés la responsabilitat penal dels membres electes o funcionaris interessats, la
corporació hauria de rescabalar-se de les despeses exercint l’acció de retorn, ja que
“siendo la responsabilidad penal de carácter personalísimo e intransmisible, predicable
exclusivamente respecto de personas físicas, en principio no habría motivo para que
una persona jurídica, en este caso las Corporaciones Locales, hubieran de asumir los
costes derivados de una condena ajena” (passatge de la Sentència 123/18, 4 juny, del
JCAB 9).
2. No hi concorren els requisits per a les persones interessades
En el cas que ens ocupa, la pròpia Sentència 123/18 (fonament jurídic cinquè)
assenyala que “Una vez recaída sentencia (la SAPB), a la vista de la misma, puede
concluirse que no procedía la indemnización o ayuda otorgada por el Ayuntamiento a
los hoy recurrentes, en cuanto que no concurren los requisitos señalados para la
concesión de la indemnización. La sentencia es condenatoria, quedando plasmada
la actuación dolosa de los recurrentes al conceder, ilegalmente, una licencia en contra
del planeamiento urbanístico”.
Per tant, ni XXX (arquitecte municipal), ni XXX (secretari interventor), ni XXX (alcalde)
tenen dret a que les despeses d’honoraris de lletrat siguin sufragades a costa de l’erari
públic, per la qual cosa, per una via o per una altra, han de rescabalar les dites
despeses.
Succeeix que aquí la Sentència 123/18 parteix de la premissa (fonament jurídic sisè)
que “la subvención fue otorgada para la personación del Ayuntamiento en el
procedimiento penal. En el folio 13 del Expediente Administrativo, la resolución de 21
de mayo de 2012 resuelve otorgar asistencia jurídica al Ayuntamiento de Cercs
consistente en la defensa judicial de dicho Ayuntamiento en el procedimiento
abreviado 44/2011, interpuesto por el Ministerio Fiscal ante el Juzgado de Instrucción
nº 2 de Berga”, és a dir, que l’ajuda va ser concedida a l’Ajuntament i aquest va decidir
destinar-la a sufragar les despeses de defensa de l’alcalde, arquitecte municipal i
secretari interventor, en concepte d’indemnització, per la qual cosa -conclou, com s’ha
avançat en l’apartat de fets- que “el derecho de repetición debería ser ejercitado
frente al Ayuntamiento de Cercs”.
3. Exigència de responsabilitat envers l’Ajuntament de Cercs
Pel que fa als electes, l’article 78.1 LRBRL estableix un principi de responsabilitat dels
membres de les corporacions locals: “Los miembros de las Corporaciones locales
están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el
ejercicio de su cargo”.
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Quant als empleats públics, l’article 52 TREBEP preveu que “Los empleados públicos
deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los
intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del
ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios:
objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad,
eficacia, honradez [...]”.
Si, en el cas que ens ocupa, si tant l’alcalde com els funcionaris interessats van ser
finalment condemnats per la comissió d’un delicte contra l’ordenació del territori, és
clar que no van actuar en l’exercici legítim de les seves funcions, sinó abusant-ne, i
que van infringir els deures establerts en el precepte esmentat. Com a conseqüència
d’això, s’han de rescabalar els danys produïts que, aquí, són els honoraris de la
defensa lletrada en el judici penal.
Per altra banda, els ens locals tenen l’obligació d’exercir les accions necessàries per a
defensar els seus béns i drets (article 175.1 del Text refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).
Per tant, la Diputació de Barcelona, que, a petició de l’Ajuntament de Cercs, va
avançar el pagament d’uns honoraris en concepte de defensa lletrada, no només està
legitimada sinó obligada a exigir-li responsabilitat, un cop constatada la il·legitimitat, la
il·legalitat i l’abús en l’exercici de les funcions derivades dels respectius càrrecs
públics.
L’acció es dirigeix envers l’ajuntament, beneficiari de l’assistència jurídica atorgada en
el seu dia en els termes ja exposats abastament en aquesta resolució, sense perjudici
de les accions que al seu torn l’ajuntament hagi d’exercir necessàriament envers els
interessats. En aquest sentit, cal constatar que els propis interessats sempre han
mantingut, tant en via administrativa com judicial, que ells no tenen legitimació passiva
en l’acció de retorn, ja que no són membres ni personal de la Diputació de Barcelona,
sinó de l’Ajuntament.
La quantitat que és objecte d’aquesta acció de retorn és de 8.470 euros,
corresponents a dues factures pagades a l’advocat senyor Climent Fernández: a) la
núm. 585 de 31.12.2012, per import de 6.050 euros; i b) la núm. 494 de 18.12.2013,
per import de 2.420 euros.
4. Iniciació de procediment administratiu
Per a l’exercici de l’acció de repetició contra l’Ajuntament de Cercs en la quantitat
esmentada de 8.470 euros, cal iniciar un procediment administratiu que es tramitarà
d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAP), i amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LPAPCat).
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Simultàniament a aquesta iniciació del procediment, es concedeix tràmit d’audiència al
dit ajuntament, en la persona del seu representant legal, per un termini de quinze dies
a l’efecte que presenti la documentació o formuli les al·legacions que consideri
oportunes (art. 82 LPAP i art. 51 LPAPCat).
El termini màxim per resoldre el procediment és de tres mesos a comptar des de la
data d’aquesta resolució (art. 21.3 LPAP). La manca de resolució expressa en el
termini indicat produirà la caducitat del procediment [art. 25.1.b) LPAP].
5. Competència per resoldre
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut d’això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. INICIAR un procediment administratiu envers l’Ajuntament de Cercs a fi
d’exercir l’acció de retorn pel rescabalament de les despeses aprovades i
posteriorment abonades en la quantitat de 8.470 euros -en concepte de defensa
lletrada en procediment penal- en virtut del Decret de Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 3928/2012, de 21 de maig, que alhora atorgava l’assistència jurídica
sol·licitada pel dit ajuntament a través del Decret d’Alcaldia núm. 28/2012, de 19 de
març.
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència a l’Ajuntament de Cercs perquè a través del
seu representant legal i en el termini de quinze dies a comptar des de la notificació
d’aquesta resolució pugui presentar la documentació i formular les al·legacions que al
seu dret convingui.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9086/2018, de data 13 de
setembre, pel qual s’acorda deixar sense efecte el Decret núm. 10857/2017, dictat
per la Presidència de la Diputació el 2 de novembre de 2017, mitjançant el qual
es va acordar incoar l’acció de retorn únicament vers el senyor XXX i la senyora
XXX, i exercir l’acció de retorn vers l’Ajuntament de Cercs, en relació amb les
despeses abonades en seu de l’assistència jurídica atorgada a l’Ajuntament per
a la defensa judicial de l’arquitecta municipal senyora XXX, per un import de
2.016,66 euros i el secretari senyor XXX, per un import de 2.016,66 euros, en
haver estat declarats responsables penalment per un delicte continuat contra
l’ordenació del territori.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
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Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“Mitjançant Decret núm. 1216/2013 de Presidència, de data 28 de febrer de 2013, es va
atorgar l’assistència jurídica sol·licitada per l’Ajuntament de Cercs, consistent en la
defensa judicial de l’alcalde, el Sr. XXX, de l’arquitecta municipal, la Sra. XXX, i del
secretari, el Sr. XXX, en les Diligències prèvies núm. 323/2012 instades pel Ministeri
fiscal i incoades pel Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Berga per un presumpte delicte contra la
ordenació del territori.
La defensa de l’alcalde, l’arquitecta i el secretari municipals va ser contractada per la
Diputació de Barcelona, en funcions d’assistència jurídica, a l’advocat expressament
designat per ells tres, el senyor Climent Fernández Forner, del Bufet Fernández
Advocats Associats, SCP, amb NIF J59936757. I es va aprovar el pressupost per ell
presentat, d’un import total de 18.000 euros més 3.780 euros en concepte del 21% d’IVA,
dels quals la Diputació havia d’abonar el 50%, és a dir, 9.000 euros més 1.890 euros
corresponents a l’IVA, essent el 50% restant a càrrec de l’Ajuntament peticionari.
El pressupost aprovat cobria la tramitació del procediment, inclosos els seus incidents,
fins a la seva resolució, així com la totalitat de despeses què, per desplaçaments i
bestretes, es poguessin ocasionar per raó de l'execució dels treballs objecte de
l’encàrrec.
De la part dels honoraris de lletrat que correspon abonar a la Diputació (9.000 euros
més 1.890 euros en concepte del 21% d’IVA), el senyor Fernández ha percebut, fins a
la data, un total de 6.050 euros, mitjançant el pagament de la factura amb núm. 493,
de data 17 de desembre de 2013 i import 5.000 euros més 1.050 euros en concepte
de 21% d’IVA. Conseqüentment, en no haver estat satisfet en la seva totalitat el
pressupost aprovat, la present acció s’ha de circumscriure als 6.050 euros referits,
sense perjudici d’ampliar-la a la totalitat, en el cas que sigui presentada una segona
factura de liquidació del pressupost.
A la vista dels antecedents de què es disposava i donada la naturalesa estrictament
personal de la responsabilitat penal, de la que el procés judicial té per objecte determinarne l’existència o no, es va atorgar l’assistència jurídica sota la convicció de que, donat
que les imputacions tenien l’origen en actuacions realitzades per membres de
l’Ajuntament en exercici de les funcions pròpies de la seva condició, es reunien, a priori,
els requisits legalment i jurisprudencialment exigits.
L’assumpció, per part de l’Ajuntament, d’aquelles despeses que, en el procediment penal,
van destinades a la defensa dels seus electes i funcionaris troba idèntica fonamentació,
per extensió, que aquella que assumeix la Diputació de Barcelona en funcions
d’assistència jurídica local respecte els ens de la seva demarcació territorial.
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Aquesta fonamentació parteix, en primer lloc, de l’article 78 de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL), que disposa: “los miembros de las Corporaciones
Locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados
en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de
Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable”. Previsió
que està en consonància amb el que disposaven, en matèria de responsabilitat civil i
penal d’autoritats i funcionaris públics, els articles 145 i 146 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LPAC) i que, actualment, es troba recollit en els articles 36 i 37 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En concret, pel que fa als empleats públics, l’article 141 del Text Refós aprovat per
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, al·ludeix a l’obligació de les Corporacions
Locals de dispensar als seus funcionaris la protecció que requereix l’exercici dels seus
càrrecs. Amb un tenor similar s’expressen els articles 136 i 137 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, que
disposen que les entitats locals han de protegir el seu personal en l’exercici de les seves
funcions (...) i els funcionaris tenen el dret de ser assistits i protegits per l’entitat local
envers qualsevol amenaça, ultratge, calumnia, injúria, difamació i, en general, envers
qualsevol atemptat contra la seva persona o els seus béns, per raó de l’exercici de les
seves funcions”. De forma molt més explícita, l’article 14,f) de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, aprovat pel Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que sota la rúbrica de
Drets dels empleats públics, se’ls hi reconeix com a un dret individual, concretament a la
defensa jurídica i protecció de l’Administració Pública en els procediments que se
segueixin davant qualsevol ordre jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici legítim
de les seves funcions o càrrecs públics.
Jurisprudencialment, a més, aquests requisits han quedat fixats pel Tribunal Suprem en
el Fonament Jurídic Tercer de la seva Sentència de data 4 de febrer de 2002, dictada per
la Secció Quarta de la Sala Tercera que, tot i versar sobre la defensa penal dels càrrecs
electes, donada la seva rellevància, les seves disposicions ha transcendit a l’àmbit dels
empleats públics. Aquests requisits son els següents:
"Tratándose de gastos de representación y defensa en un proceso penal, la Corporación
puede, en uso de la autonomía local, considerarlos como indemnizables a título de gastos
ocasionados en el ejercicio del cargo, siempre que no concurran circunstancias que obliguen a
calificarlos como gastos realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al general de
la entidad local. Para ello es necesario que se cumplan las siguientes exigencias:
a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa directa en la
intervención del miembro de la Corporación en una actuación administrativa o de otra índole
realizada en el cumplimiento de las funciones atribuidas por las disposiciones aplicables a su
actividad como tal miembro de la Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de
los órganos de ésta. Estos gastos deben entenderse, en principio, que se trata de gastos
generados con ocasión del ejercicio de sus funciones, pues la causa remota de la imputación
penal radica en una conducta de estas características.
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b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder
o en convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político o
de otra índole al que pertenecen susceptibles de ser discernidos de los intereses de la
Corporación, pues en tal caso la actuación no puede considerarse como propia del ejercicio de
la función, sino como realizada en interés particular, aunque externa o formalmente no sea así.
c) Que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de participación o
de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad penal, la inexistencia de
éstos o su carácter lícito. De haberse contraído responsabilidad criminal no puede entenderse
que la conducta realizada lo haya sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas.
De no haberse probado la falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun
cuando concurran causas subjetivas de exención o de extinción de la responsabilidad criminal,
cabe estimar, en atención a las circunstancias, que los gastos de defensa no dimanan del
ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que no puede considerarse como tales
aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal”.

Ara bé, en el supòsit que d’aquest procés penal en resulti un pronunciament judicial
desfavorable o, en paraules de l’Alt Tribunal “siempre que no concurran circunstancias
que obliguen a calificarlos como gastos realizados en interés propio o a favor de
intereses ajenos al general de la entidad local”, res impedeix que l’Administració faci ús,
per imperatiu legal, de l’acció de regrés, a fi de rescabalar-se de l’import satisfet en
concepte de l’assistència jurídica atorgada.
Així, després que, mitjançant interlocutòria de data 15 de juny de 2015, el Jutjat Penal
número 3 de Manresa acordés el sobreseïment provisional respecte del Sr. XXX,
finalment, en data 10 de novembre de 2016, es va dictar Sentència de conformitat,
(Sentència 252/2016; Procediment abreujat núm. 42/2014), mitjançant la qual, en el
que aquí ens interessa, es va condemnar a la Sra. XXX pel delicte contra l’ordenació
del territori a la pena de 4 mesos de multa i a la inhabilitació especial durant dos anys i
al Sr. XXX pel mateix delicte contra l’ordenació del territori, en la seva modalitat
omissiva, a la pena de 4 mesos de multa i a la d’inhabilitació especial durant dos anys.
Com sigui que la resolució judicial condemnatòria constitueix el nucli essencial de la
present acció de regrés contra el secretari i l’arquitecta municipals, es reprodueix
literalment, en la part que ací ens interessa:
“FETS PROVATS
Per conformitat dels acusats es declara provat que:
a.-En fecha 15 de junio de 2004 XXX, en su condición de propietario de la finca denominada
la Mussolera, sita en la localidad de Cercs, presentó una instancia ante el Ayuntamiento de
aquella localidad mediante la que interesaba que se concediera licencia de obras para la
rehabilitación y redistribución interna de aquella Masía para destinarla al turismo rural.
Según las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico del municipio de Cercs,
vigentes en el momento de los hechos, la Masía La Mussolera se encontraba calificada
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como suelo no urbanizable de especial protección, clave 7, nivel 4, subzona d) de riesgo
geológico, admitiendo por ello únicamente usos agrícolas y/o ganaderos.
Fruto de aquella instancia el Ayuntamiento de Cercs incoó expediente urbanístico nº
36/2004, en el seno del cual la arquitecta técnica municipal XXX, en fecha 1 de julio de
2004, emitió informe favorable a la concesión de la licencia de obras que se solicitaba y ello
a pesar de ser consciente de que la licencia no debía otorgarse por infringir aquellas obras
los artículos 47 y 50 de la Ley de Urbanismo de Catalunya vigente en aquellas fechas así
(sic) como los arts 97 y 100 de las Normas subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de
Cercs, por no resultar admisible la realización de obras que tuvieran por finalidad destinar la
finca a usos relacionados con el turismo rural, así como también por resultar preceptivo el
previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona.
En aquel informe, la acusada XXX hizo constar, de forma deliberada, que las obras
proyectadas se ajustaban a las normas urbanísticas vigentes, aunque sin especificar de qué
normas se trataba.
En fecha 6 de julio de 2004 el también acusado XXX, Secretario del Ayuntamiento de Cercs,
emitió asimismo, en el seno del expediente nº 36/2004, informe dirigido a la alcaldía en
donde, a pesar de no informar ni favorable ni desfavorablemente la concesión de la licencia
de obras, no advirtió, conscientemente, con incumplimiento de sus obligaciones, de las
graves irregularidades que contenía el informe técnico emitido por la arquitecta.
Finalmente, en fecha 6 de julio de 2004 la licencia interesada resultó concedida mediante
Decreto de Alcaldía nº 107/2004, toda vez que las autoridades políticas asumieron los
informes técnicos emitidos por los acusados.
En fecha 5 de agosto de 2004 el Sr. X presentó una nueva instancia ante el Ayuntamiento
de Cercs mediante la que interesaba que se le concediera licencia de obras para la
reconstrucción de un cubierto en la Masia La Mussolera.
Fruto de aquella instancia el Ayuntamiento de Cercs incoó el expediente urbanístico nº
44/2004, en el seno del cual la acusada XXX, actuando en su condición de arquitecta
técnica municipal, emitió informe favorable a la concesión de la licencia de obras aun y ser
consciente de que las mismas no deberían ser autorizadas por contravenir los arts 47 y 50
de la Ley de Urbanismo de Catalunya vigente en aquellas fechas, así como los arts 97 y 100
de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Cercs, y ello por no resultar
admisible la realización de obras que tuvieran por finalidad destinar la finca a usos
relacionados con el turismo rural, por no tratarse en realidad de obras de reconstrucción
sino de nueva construcción, por no respetar la nueva construcción la ubicación, estructura,
volumetría y simetría del cubierto originariamente existente, así como también por resultar
preceptivo el previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona.
En aquél informe la acusada hizo constar, de forma deliberada, que las obras proyectadas
se ajustaban a las normas urbanísticas vigentes, aunque sin especificar de qué (sic) normas
se trataban, indicando que el suelo se hallaba calificado como de valor agrícola forestal
(clave 8) cuando en realidad el suelo de la finca se hallaba calificado como suelo no
urbanizable de especial protección, clave 7, nivel 4, subzona d) de riesgo geológico, así
como que había consultado el catálogo de masías constatando así la preexistencia del
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cubierto, cuando en realidad aquél catalogo no se crearía para la localidad de Cercs hasta
el año 2007, resultando en realidad que dicho cubierto no existía en el momento de la
emisión del informe.
En fecha 10 de agosto de 2004, el acusado XXX, en su condición de Secretario del
Ayuntamiento de Cercs, emitió asimismo, en el seno del expediente nº 44/2004, informe
dirigido a la alcaldía en donde a pesar de no informar ni favorable ni desfavorablemente la
concesión de la licencia de obras, no advirtió, conscientemente, y con incumplimiento de
sus obligaciones legales, de las graves irregularidades que contenía el informe técnico
emitido por la arquitecta.
Finalmente en fecha 6 de julio de 2004 la licencia interesada fue concedida mediante
Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de agosto de 2004, toda vez que las autoridades
políticas asumieron los informes técnicos emitidos por los acusados.
[…]
DECISIÓ
CONDEMNO l’acusada XXX, com a criminalment responsable en concepte d’autora, del
delicte contra l’ordenació del territori, precedentment definit, amb l’atenuant de dilacions
indegudes i l’atenuant analògica de confessió, a la pena de 4 mesos de multa […] i
inhabilitació especial per exercir el càrrec d’arquitecte al servei de l’administració estatal,
autonòmica (sic), foral, local o instrumental, així com altres càrrecs anàlegs al d’arquitecte
municipal de caràcter tècnic durant 2 anys, així com al pagament de les costes processals.
CONDEMNO l’acusat XXX, com a criminalment responsable en concepte d’autor, del delicte
contra l’ordenació del territori en comissió per omissió, precedentment definit […] a la pena
de 4 mesos de multa […] i inhabilitació especial per exercir el càrrec de secretari al servei de
l’administració estatal, autonòmica (sic), foral, local o instrumental, així com altres càrrecs
anàlegs al de secretari municipal durant 2 anys, així com al pagament de les costes
processals”.

La Sentència va esdevenir ferma i, en conseqüència, no és procedent interposar cap
recurs en contra, excepte els extraordinaris de revisió i d’anul·lació, en els supòsits
legalment previstos. Motiu pel qual, en data 2 de novembre de 2017, mitjançant Decret
de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 10857/2017, es va acordar
incoar l’acció de retorn vers el Sr. XXX i la Sra. XXX.
En el corresponent tràmit d’audiència, aquests van argüir la improcedència de l’acció
de retorn i la manca de legitimació passiva d’ambdós. Arguments que van ser
desestimats pel Decret de Presidència de data 21 de març de 2018, que
conseqüentment va acordar fer efectiva l’acció de retorn i requerir al Sr. XXX i a la Sra.
XXX perquè retornessin, cadascun d’ells, a la Diputació la quantitat de 2.016,66 euros.
La notificació d’aquella resolució va ser esmenada, a instàncies dels interessats,
mitjançant ofici de la directora de serveis jurídics de la Diputació de Barcelona, de data
20 d’abril de 2018, en el que, per tal de no produir-los cap eventual indefensió, se’ls va
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informar que el recurs de reposició era en aquest cas de caràcter preceptiu, atès que
la resolució que es notificà gaudia de naturalesa d’acte administratiu dictat en via de
gestió dels seus ingressos de Dret públic, d’acord amb l’article 14.2 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
d’hisendes locals i se’ls va concedir nou termini a l’efecte.
En els recursos de reposició presentats per tots dos interessats, que van tenir entrada
a la Diputació en data 28 de maig de 2018, es reproduïen, com a motius d’impugnació,
els mateixos que s’havien expressat en el tràmit d’al·legacions. A aquests es va afegir,
a més, la suposada infracció del procediment per exercir l’acció de regrés.
Arribats a aquest punt, hom no pot prosseguir sense defugir l’existència de la
Sentència núm. 123/2018, de 22 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 9
de Barcelona, en el si del procediment abreujat núm. 295/2017, que estima el recurs
contenciós interposat pel senyor XXX, la senyora XXX i el senyor XXX contra l’acció
de retorn exercida per la Diputació de Barcelona en relació a les despeses que, en
concepte de defensa penal, els havia avançat a fi de que poguessin defensar-se en el
procediment abreujat penal núm. 44/2011, incoat pel Ministeri Fiscal davant el Jutjat
d’instrucció núm. 2 de Berga, com a conseqüència de la comissió de varis delictes
contra la ordenació del territori, comesos amb abús de l’exercici de les seves funcions i
càrrec públics.
L’òrgan jurisdiccional estima el recurs contenciós perquè entén que no existeix cap
mena de vincle jurídic entre els demandants i la Diputació de Barcelona. Ara bé,
aquesta inexistència de vincle no la justifica sobre l’assumpció d’una posició doctrinal
contraria a les defensades per la Corporació, sinó que deriva d’una interpretació
concreta dels fets.
Segons la Sentència, “La Diputación de Barcelona concede la ayuda económica al
Ayuntamiento de Cercs para personarse en el procedimiento penal y el Ayuntamiento
decide destinar dicha ayuda a sufragar los gastos de defensa del Alcalde, arquitecto
municipal y secretario interventor, en concepto de indemnización”.
Malgrat assumir aquesta particular versió dels fets, l’òrgan jurisdiccional declara,
paral·lelament, que “La razón de ser de la relación normativa anteriormente expuesta
(l’assumpció de les despeses de defensa penal) es que si los Alcaldes y demás
miembros de las Corporaciones, especialmente los de los pueblos pequeños, hubieran
de hacer frente con su sueldo, en muchos casos simbólico e inexistente, y con su
patrimonio, bastarían unas pocas querellas para obligarles a abandonar los cargos que
ostentan. Esta es la razón de ser de la subvención que es objeto de debate en el
presente supuesto”.
En qualsevol cas, la sentència núm. 123/2018, de 22 de juny, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu 9 de Barcelona, entén que, donat que la Diputació va
concedir l’Ajuda econòmica a l’Ajuntament, no existeix cap relació entre els senyors
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XXX, XXX, la senyora XXX i la Diputació de Barcelona, i que, per tant, hi ha una
manca de legitimació passiva d’aquells tres en l’exercici de l’acció de retorn.
Ara bé, tot i que la citada sentència estima el recurs, també inclou una darrera
consideració. L’òrgan jurisdiccional aprecia que “en todo caso, el derecho de repetición
debería ser ejercitado frente al Ayuntamiento de Cercs”.
Així les coses, a la llum dels pronunciaments d’aquesta nova resolució judicial, i donat
que l’objecte del procés en el que ha recaigut manté elements coincidents amb els que
entren en joc en el present expedient, s’imposa deixar sense efecte el Decret de data 2
de novembre de 2017 i posar fi a l’expedient núm. 2013/0000544, incoat com a
conseqüència de l’exercici de l’acció de regrés vers el Sr. XXX i la Sra. XXX perquè
cadascun d’ells retornés a la Diputació la quantitat de 2.016,66 euros i, a continuació,
iniciar un nou expedient d’acció de regrés dirigit contra l’Ajuntament de Cercs per la
quantitat de 4.033,32 euros, en concepte d’assistència prestada en el marc de la
sol·licitud 396/12, per la defensa penal del Sr. XXX i la Sra. XXX.
L’acció es dirigeix envers l’Ajuntament, beneficiari de l’assistència jurídica atorgada en
el seu dia en els termes ja exposats, sense perjudici de les accions que, al seu torn i
d’acord amb l’argumentació jurídica desplegada en aquesta mateixa resolució, l’ens
local hagi de dirigir envers els seus funcionaris, Sr. XXX i la Sra. XXX. En aquest
sentit, cal constatar que aquestes dues persones han argüit de forma reiterada, com a
motiu per oposar-se al reintegrament, que no ostentaven legitimació passiva en l’acció
de retorn, ja que no eren membres de la Diputació de Barcelona.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l’apartat 2.4.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/2016, de data 14
d’abril de 2016, (publicats al BOPB de 22 d’abril de 2016), l’òrgan competent per dictar
aquesta resolució és aquesta Presidència.
En virtut d’això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE el Decret número 10857/2017, dictat per la
Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 2 de novembre de 2017, mitjançant
el qual es va acordar incoar l’acció de retorn únicament vers el Sr. XXX i la Sra. XXX.
Segon. EXERCIR l’acció de retorn vers l’Ajuntament de Cercs, en relació a les
despeses abonades en seu de l’assistència jurídica atorgada a l’Ajuntament de Cercs
(Sol. 396-D/12) per a la defensa judicial de l’arquitecta municipal, la Sra. XXX, per un
import de 2.016,66 euros i el secretari, el Sr. XXX, per un import de 2.016,66 euros, en
haver estat declarats responsables penalment per un delicte continuat contra
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l’ordenació del territori previst a l’article 320.1 i 74 del Codi Penal, mitjançant Sentència
de conformitat núm. 252/2016, de data 10 de novembre de 2016, dictada pel Jutjat
penal número 3 de Manresa en el procediment abreujat núm. 42/2014, procedent de
les Diligencies prèvies núm. 323/2012, en base a les consideracions que han estat
argüides, i això sense perjudici de les accions de retorn que necessàriament
competeixen a l’Ajuntament respecte dels referits funcionaris.
Tercer. CONCEDIR tràmit d’audiència a l’Ajuntament de Cercs perquè, amb caràcter
previ a la resolució definitiva del procediment, al·leguin el que considerin adient i
presentin els documents o altres elements de judici que els convinguin, en el termini de
quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació d’aquesta resolució.
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament i als interessats.”
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7052/2018, de data 9 de juliol,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.196/2018-F,
procediment abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de la
Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys personals i materials derivats de l’accident ocorregut el dia 14 de
novembre de 2016, mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera de BV1221, Matadepera i un esglaó de 60 cm. d’alçada que hi havia al marge de la
carretera va provocar una caiguda.- 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. 4 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 196/2018-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX
contra resolució de 18 de desembre de 2017 dictada per la Diputació de Barcelona,
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial en relació als danys
personals i materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 14 de
novembre de 2016, mentre circulava per la carretera de Matadepera (BV-1221) km 2, i
un esglaó de 60 cm d'alçada que hi havia al marge de la carretera va provocar que
caigués.
La reclamació de responsabilitat patrimonial fou desestimada en base als raonaments
següents: a) Que el reclamant es trobava circulant pel marge de la carretera sense
tenir en compte que el carril bici havia finalitzat metres abans arribant a sortejar una
tapa de registre a fi de continuar la marxa sense detenir-se, produint-se els fets fora de
la calçada i del voral, en una zona no habilitada per a la circulació; b) L’article 36 del
RD 1428/2003, que aprova el Reglament General de Circulació, determina l’obligació
de circular pel voral, cosa que no va dur a terme el reclamant; c) No es té constància
d’altres incidències semblants ni de cap accident sofert per ciclistes en aquell PK 2, ni

Àrea de Presidència
Secretaria General

amb anterioritat ni amb posterioritat a la data de l’accident, pel que no s’acredita que
sigui un tram d’alta sinistralitat.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la companyia
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que
la corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita
companyia.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 196/2018-F, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, interposat pel senyor XXX contra resolució de 18
de desembre de 2017 dictada per la Diputació de Barcelona.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
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. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com
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a part interessada, d’acord amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9074/2018, de data 13 de
setembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució emesa el 12 de juliol (Reclamació núm. 0268/2018) per la Junta de
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2017010843, en
relació amb el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic per
l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a l’execució de les obres del
projecte d’ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de
Vista Alegre a la carretera B-522, al terme municipal de Manlleu.- 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 19 de abril de 2017 la Diputació de Barcelona va sol·licitar autorització per les
obres del projecte D’AMPLIACIÓ DEL PONT DE CAN MOLAS I MILLORA DE
L’ACCÉS DEL VEÏNAT DE VISTA ALEGRE A LA CARRETERA B-522, AL TM
MANLLEU (exped. Núm. UDPH 2013001659) que va ser resolta favorablement
mitjançant resolució de 16 d’octubre de 2017 emesa pel Director de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) .
El 23 de novembre de 2017, es va rebre la notificació de la liquidació
CON2017010843, emesa per l’ACA en concepte de Cànon d’utilització dels béns de
domini públic hidràulic per l’autorització d’obres de referencia (exped. Núm. UDPH
2013001659), corresponent al període de facturació de 13 d’octubre de 2017 al 13 de
setembre de 2018, i que suposava una quota a ingressar de 1.416,86 euros, IVA
inclòs.
El 21 de desembre de 2017, la Diputació de Barcelona va interposar, en temps i forma,
recurs de reposició contra dita liquidació en què es sol·licitava la seva anul·lació ja que
s’entenia que l’eixamplament del traçat de la calçada d’una carretera i, per tant, domini
públic viari, i les carreteres i tots els seus elements, com a béns de domini públic, no
poden estar gravats per cap tribut i, subsidiàriament, que el cànon/taxa per l’ocupació
del domini públic no està subjecte a l’IVA
Aquest recurs va ser desestimat i es va formular l’oportuna reclamació econòmica
administrativa davant la Junta de Tributs de Catalunya
El 18 de juliol de 2018, la Junta de Tributs de Catalunya va notificar a la Diputació de
Barcelona la resolució de 12 de juliol (Reclamació núm. 268/18) que desestimava la
reclamació econòmica administrativa interposada en el seu dia i confirmava la
liquidació CON2017010843 per entendre que l’ocupació per part de la Diputació de
Barcelona d’un bé de domini públic hidràulic està subjecte a cànon i que aquest cànon
està subjecte a IVA.
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Aquesta corporació considera que la resolució de desestimació no és ajustada a dret
ja que entén que el cànon/taxa derivat de l’autorització per la utilització d’un bé de
domini públic hidràulic no està subjecte a IVA i que la plataforma o tauler del pont és
una carretera i, per tant, domini públic viari, i les carreteres i tots els seus elements,
com a béns de domini públic, no poden estar gravats per cap tribut.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
Vist l’informe favorable del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació, emès en
compliment d’allò que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i
l’article 54 del Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat
d’interposar recurs contenciós administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat
perquè es faci càrrec de la defensa de la corporació en el procediment esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa el 12
de juliol (Reclamació núm. 0268/2018) per la Junta de Tributs de Catalunya, en la qual
confirma la liquidació CON 2017010843, en base a les consideracions contingudes en
la part expositiva de la present resolució.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
defensa judicial, de la Diputació de Barcelona en aquest recurs i en les instàncies
superiors en què pugui derivar.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
segona edició del Programa complementari de modernització de polígons, en el
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.- La Junta, de conformitat amb la

Àrea de Presidència
Secretaria General

proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

Els polígons d’activitat econòmica són considerats com un dels factors principals
per al desenvolupament econòmic dels territoris. De fet, constitueixen un element
clau en el teixit productiu local en la mesura que apleguen la major part de
l’activitat industrial i que, en virtut d’això, contribueixen a generar riquesa i a
fomentar l’ocupació. Per això, les infraestructures, els equipaments i els serveis
dels polígons, així com el seu manteniment en condicions adequades i en termes
d’eficiència, esdevenen essencials per atreure nous inversors i per a garantir la
competitivitat de les empreses que s’hi ubiquen. De fet, els serveis existents en els
polígons d’activitat econòmica són un element d’atracció molt important de noves
empreses i inversors i, per tant, són fonamentals per a procurar el
desenvolupament adequat de les activitats empresarials. No obstant, sovint, els
polígons d’activitat econòmica de la demarcació no reuneixen les condicions
òptimes per a poder aprofitar el seu potencial per al conjunt del terme municipal,
tant en termes de desenvolupament econòmic com també ocupacional.

2.

Atesa la importància estratègica i econòmica que, per als municipis, suposa
l’existència de polígons d’activitat econòmica en condicions adequades, la
Diputació de Barcelona ha destinat, en els darrers anys, i destina, en l’actualitat,
diversos recursos de tipus tècnic i econòmic a donar suport als ens locals en la
seva tasca de millora dels polígons d’activitat econòmica. Amb aquest suport
prestat per la Diputació de Barcelona s’ha contribuït al desenvolupament
d’actuacions de millora i de dinamització d’aquests espais, malgrat que, en
l’actualitat, un dels reptes més significatius que es planteja és la necessitat
d’emprendre inversions en matèria d’infraestructures, equipaments, mobilitat i
vialitat, simbiosi industrial, tecnologies smart, entre d’altres, amb la voluntat última
d’incentivar actuacions tendents a millorar la situació precària i ineficient en què es
troben bona part dels polígons d’activitat econòmica de la demarcació de
Barcelona en l’actualitat.

3.

La trajectòria de la Diputació de Barcelona en l’assistència de tipus tècnic i
econòmic als ens locals, i el coneixement adquirit sobre els polígons d’activitat
econòmica de la demarcació, ha permès a aquesta Corporació impulsar
actuacions de diversa índole en base a una visió global, supramunicipal i
integradora orientada a procurar el desenvolupament econòmic dels municipis
estimulant el seu potencial inversor i reforçant els elements atractius per a les
empreses.

4.

En consonància amb les competències d’aquesta Corporació en matèria de
cooperació i assistència local, el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26
de novembre de 2015 va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
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que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com també el seu Protocol
general, que té com a finalitat establir el marc general i el procediment
d’implementació de les actuacions i dels recursos inclosos en el Pla de referència.
L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i
materials del Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de
tres instruments principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i programes
complementaris. Aquests últims són instruments específics elaborats de forma
contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit
territorial de la Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics
derivats de les situacions conjunturals i d’urgència.
5.

En el marc de l’esmentat Pla Xarxa de Governs Locals es va aprovar, per acord
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 26 d’octubre de 2017
(número de registre 509/17), el Programa complementari de modernització de
polígons, en la seva primera edició, el qual va ser publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el dia 3 de novembre de 2017 i és vigent i operatiu en
l’actualitat. Aquest Programa complementari es va presentar com una primera
edició en la mesura que es va dotar amb un import de 15.000.000 d’euros
respecte d’un global de 30.000.000 d’euros. En raó del seu objecte, s’emmarca
dins la línia “Impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació” del Pla
de Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. Per tant, la seva aprovació va
respondre a una voluntat d’afavorir la cohesió territorial dels municipis de la
demarcació, vetllar pel desenvolupament econòmic local, per la promoció
econòmica i per la dinamització empresarial al conjunt de la demarcació.

6.

L’aprovació d’aquest Programa complementari va partir de la consideració d’un
seguit de dades disponibles sobre els polígons d’activitat econòmica de la
demarcació de Barcelona que posaven de manifest l’existència d’un seguit de
vicissituds, ineficiències i problemàtiques de diversa índole que calia abordar per a
garantir el desenvolupament adequat i eficient dels polígons i de les activitats que
s’hi desenvolupaven. No obstant, les dades actuals, referides als polígons
d’activitat econòmica, a la seva gestió i a l’explotació de les derivades del
Programa complementari de modernització de polígons, en la seva primera edició,
posen de manifest la pertinença i justificació de promoure l’aprovació d’una
segona edició, en raó de les consideracions que s’exposen en els apartats
subsegüents.

7.

En primer lloc, les dades disponibles sobre els polígons d’activitat econòmica a la
demarcació de Barcelona segueixen evidenciant, en l’actualitat, l’existència de
molts polígons que, en raó de la seva ubicació i dimensió, no contribueixen de
forma efectiva al desenvolupament econòmic del territori. Concretament, a la
demarcació de Barcelona hi ha 1.075 polígons i gairebé un 72% dels municipis en
tenen, com a mínim, un, la qual cosa posa de manifest la pertinença de plantejar
una racionalització dels mateixos. Per altra banda, molts polígons de l’àmbit
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territorial de Barcelona són de dimensions reduïdes, considerant que la superfície
mitjana és de 19,2 ha, el que aconsella valorar la seva viabilitat i la seva
contribució a l’efectiu desenvolupament econòmic del territori.
A més, la majoria dels polígons estan desordenats i una part significativa de la
seva superfície és buida, el que deriva en una gestió ineficient dels espais i, en
conseqüència, en una manca d’incentiu per als empresaris. També es detecta que
molts polígons de la demarcació mostren signes evidents d’obsolescència,
considerant que prop del 58 % de les naus i del 48% dels polígons són anteriors a
l’any 1978, el que aconsella adoptar mesures de modernització i de millora de la
gestió integral. Existeixen també dèficits importants en matèria d’infraestructures i
serveis, el que deriva en una incapacitat i una ineficiència davant l’assoliment dels
reptes actuals i futurs de la indústria, en el seu conjunt. I, per últim, en molts
polígons, l’existència d’espais buits, d’infraestructures deficitàries i l’obsolescència
de les instal·lacions evidencia que la gestió dels mateixos no ha estat sempre la
més adequada per a fer front a les exigències que, en l’actualitat, imposa el
desenvolupament econòmic i tecnològic global.
8.

Les circumstàncies descrites, que també van ser considerades en promoure i
aprovar la primera edició del Programa complementari de modernització de
polígons, es mantenen encara en data d’aprovació del present Programa
complementari, evidenciant l’existència de polígons industrials a la demarcació
que no arriben a cobrir de forma suficient les necessitats de les empreses i que
resulten poc atractius per als nous inversors. D’aquí la importància de seguir
apostant, des de la Diputació de Barcelona, per l’adopció de mesures tendents a
millorar l’eficàcia i l’eficiència dels polígons apostant per l’ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació, de forma específica, i per la seva modernització,
amb caràcter general, mitjançant una nova edició del Programa complementari de
modernització de polígons.

9.

En segon lloc, cal posar de manifest que, en el marc de la primera edició del
Programa complementari de modernització de polígons, s’ha apreciat una
demanda de sol·licituds molt elevada, malgrat el nombre de requisits a complir, la
qual cosa evidencia el compromís i voluntat dels ajuntaments de la demarcació de
treballar per a la millora dels seus polígons industrials. De fet, l’impacte dels
polígons d’activitat econòmica al conjunt del territori s’estima important per afavorir
el desenvolupament integral dels municipis. No obstant, la cobertura que s’ha
conferit en el marc de la primera convocatòria ha estat, a la pràctica, molt limitada,
quedant-se sense finançament un nombre important de projectes de qualitat.

10. En darrer terme, i a la vista de les dades explotades a partir de la resolució de la
convocatòria de la primera edició del Programa complementari de modernització
de polígons, tant en la Línia de suport als projectes específics, per resolució de la
Junta de Govern de 10 de maig de 2018 (publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 15 de maig de 2018), com en la Línia de suport als
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plans integrals, per resolució de la Junta de Govern de 14 de juny de 2018
(publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 20 de juny de 2018),
es poden extreure un seguit de consideracions de rellevància que justifiquen
l’aprovació d’una segona edició del Programa complementari de referència.
11. Així doncs, en primer lloc, en el marc de la Línia de suport a projectes específics
del Programa complementari de modernització de polígons s’hi van presentar 71
projectes específics, dels quals 17 van obtenir subvenció, amb un cost total de
10.944.334,11 euros i un import concedit de 7.409.924,93 euros. La taxa de
cobertura és del 24%, pel que fa a nombre de projectes, i del 27% pel que fa a
l’import (respecte a un import sol·licitat de 27.782.780 euros).
12. En segon lloc, en el marc de la Línia de suport a plans integrals es van rebre 19
sol·licituds, de les quals 5 van obtenir subvencions per valor de 7.590.075,07
euros i amb un cost total de 9.976.152,84 euros. A més, la taxa de cobertura és
del 26% pel que fa a nombre de projectes i del 27% pel que fa a import (respecte
a un import sol·licitat de 27.858.517,23 euros).
13. Igualment rellevant és considerar que el total de projectes atorgats implicarà
actuar en 56 polígons d’activitat econòmica, invertir en 116 millores o nous serveis
d’infraestructures, beneficiant a 5.901 empreses i 79.388 treballadors. El 100%
dels projectes incorporaran millores mediambientals i/o eficiència energètica i el
86% millores d’igualtat d’oportunitats.
14. En conseqüència, tot donant continuïtat al compliment de la finalitat descrita, en
observança de les dades referenciades i tenint en compte l’important impacte que
es preveu assolir amb la primera edició, es considera coherent i justificat
l’aprovació, per la Diputació de Barcelona, de la segona edició del Programa
complementari de modernització de polígons amb una dotació de 15.000.000
d’euros.
15. La segona edició del Programa complementari de modernització de polígons
segueix la línia de l’anterior i respon a la finalitat de millorar la qualitat i la
competitivitat dels polígons de la demarcació, a través d’inversions d’alt impacte,
adreçades a transformar i incrementar la competitivitat de les empreses i, en
aquest sentit, afavorir el creixement empresarial, atreure noves oportunitats de
negoci i generar ocupació de qualitat. De forma específica, es pretén contribuir a
finalitzar i millorar les infraestructures i els serveis existents, a incrementar la
dimensió dels polígons i a optimitzar els espais sense activitat per tal d’ampliar
instal·lacions d’empreses, atreure noves activitats i generar nous usos. Per a
assolir-ho, es parteix d’una visió estratègica territorial que considera la planificació
integral dels polígons i promou la interlocució empresarial i la cultura de
cooperació.
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16. La quantia total amb què es dota el present Programa complementari és de quinze
milions d’euros, distribuïts entre les anualitats 2019 i 2020 a raó de tres milions
d’euros i dotze milions d’euros, respectivament. Aquest repartiment respon a la
capacitat d’execució de la despesa que es preveu i, d’acord amb el que recull el
decret del Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de
la Informació de la Diputació de Barcelona número 4440/18, de data 11 de maig
de 2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, la Coordinació
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació ha donat la
conformitat a la proposta del centre gestor.
17. Els suports econòmics que es concedeixen en el marc del present Programa
s’emmarquen en alguna de les següents línies de suport:
a) Línia de suport a plans integrals: Aquesta línia de suport es dota amb
7.500.000 euros i té per objecte contribuir al finançament d’intervencions d’alt
impacte basades en un plantejament integral i estratègic. Aquestes actuacions
tenen per objectiu transformar un teixit territorial constituït normalment per
polígons urbanístics amb una continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una
dimensió suficient perquè les empreses i polígons en formen part puguin
desenvolupar iniciatives conjuntes.
b) Línia de suport a projectes específics: Aquesta línia, dotada amb 7.500.000
euros, té per objecte contribuir al finançament d’intervencions puntuals en
diversos polígons urbanístics d’un municipi, o bé intervencions puntuals en un o
diversos polígons urbanístics amb una continuïtat actual o tendencial.
18. El procediment per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc d’aquest
Programa complementari de modernització de polígons, segona edició, és el de
concurrència competitiva, determinant-se l’import dels ajuts a concedir en base als
criteris objectius que es defineixen en el règim regulador.
19. Els destinataris del present Programa complementari són els municipis amb
polígons d’activitat econòmica de la demarcació de la Diputació de Barcelona amb
excepció de la ciutat de Barcelona, en raó de la seva subjecció a un règim
especial en virtut del qual es relaciona amb la Diputació de Barcelona de forma
convencional i bilateral.
20. Per altra banda, tenint en compte les obligacions en matèria de transparència i
bon govern, així com els principis generals d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat que
regeixen i inspiren l’exercici de les competències en matèria de cooperació i
assistència local d’aquesta Corporació en el marc del Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el present règim regulador recull un seguit
de consideracions encaminades a rendir comptes i a fer el seguiment dels
objectius establerts en base als indicadors d’avaluació determinats. El
responsable de l’obtenció i explotació d’aquestes dades és el centre gestor
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competent, el qual disposa d’un termini concret per a comunicar a la Direcció de
Serveis de Cooperació Local, com a promotora del present Programa
complementari, el resultat de l’anàlisi efectuada per a impulsar i desplegar les
actuacions que, si s’escau, s’estimin procedents.
21. La cooperació que es presta amb aquest Programa complementari s’articula des
de la necessària consideració de l’asimetria territorial, amb ple respecte al principi
de lleialtat institucional i al principi d’autonomia local. Així mateix, preveu incentivar
la transversalitat des d’un punt de vista intern, en els mateixos ens locals
destinataris dels ajuts atorgats, sobretot entre les regidories de promoció
econòmica i d’urbanisme. La transversalitat també ha de ser-hi a nivell extern o
interadministratiu, afavorint la interlocució amb entitats públiques i/o privades i el
desplegament de nous projectes consensuats o conjunts.
22. Atès l’art. 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als governs locals
en matèria de foment de l’ocupació, i l’art. 71.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, que estableixen com a competència dels municipis la realització
d’activitats complementàries en l’àmbit de l’ocupació i de la lluita contra l’atur.
23. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat
en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de
conformitat amb el que preveu la Disposició addicional 8 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició, les
subvencions que integren els plans o instruments similars que tenen per objecte
portar a terme les funcions d’assistència i cooperació es regiran per la seva
normativa específica, i supletòriament, per les previsions contingudes en la
referida llei. En vista d’això, resulta directament aplicable al present Programa
complementari la normativa reguladora del Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” en la mesura que n’empara l’aprovació i l’ulterior
desplegament.
Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18, de
9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en
data 11 de juliol de 2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per
aprovar, en relació amb la Xarxa de Governs Locals, la creació de programes
complementaris i el seu règim.
2. Així mateix, vist l'apartat 3.4.h) en concordança amb l'apartat 8.g) de la referida
Refosa núm. 1/2018, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple,
l'aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, de la superació
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dels percentatges fixats a l'article 174.3 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la segona edició del Programa complementari de modernització de
polígons, 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 esdevé la normativa aplicable pel que fa a l’atorgament
i execució dels ajuts que es derivin del present Programa, i APROVAR la convocatòria
per a la concessió d’ajuts.
Segon. AUTORITZAR una despesa màxima de QUINZE MILIONS D’EUROS
(15.000.000 €) del Pressupost de despeses corporatiu per al finançament dels ajuts
concedits en el marc de la segona edició del Programa complementari de
modernització de polígons, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i les
anualitats següents:
Anualitat 2019:
3.000.000 euros, amb càrrec a l’aplicació G/30103/43300/76263
Anualitat 2020:
12.000.000 euros, amb càrrec a l’aplicació G/30103/43300/76263
Tercer. DECLARAR la plurianualitat de la despesa anterior i CONDICIONAR
l'aplicació dels recursos a l'aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis 2019 i
2020 de la Diputació de Barcelona i a l'existència de crèdit hàbil i suficient.
Quart. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter
pluriennal.
Cinquè. APROVAR els formularis normalitzats de memòria de sol·licitud “P1-017-16” i
P1-018-16” i el formulari normalitzat de justificació P4-033-16 i P4-034-16, en el marc
de la segona edició del Programa complementari de modernització de polígons que
consten a l’Annex 2 d’aquest Dictamen.
Sisè. APROVAR els documents “Orientacions per a l’elaboració d’un Pla d’acció de
Polígons d’activitat econòmica” i “Model llistat d’empreses” que consten a l’Annex 3
d’aquest Dictamen.
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Setè. APROVAR la incorporació dels tràmits de sol·licitud i de justificació, a la Seu
Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”, i aprovar les
fitxes corresponents, que consten a l’Annex 4 d’aquest Dictamen.
Vuitè. 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.
Novè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació dels presents acords.
Annex 1 referit al dictamen que aprova la segona edició del Programa complementari
de modernització de polígons
Règim del Programa complementari de modernització de polígons, segona edició
Article 1. Objecte
1. L’objecte principal del Programa complementari de modernització de polígons, segona
edició, és millorar la qualitat dels polígons d’activitat econòmica (en endavant, PAE) a
través d’inversions d’alt impacte adreçades a incrementar la competitivitat de les
empreses que hi estan implantades i, en aquest sentit, afavorir el creixement
empresarial, atreure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat.
2. Sens perjudici d’aquest objecte principal, s’estableixen els objectius específics següents:
a. Completar i millorar les infraestructures i els serveis dels PAE per adaptar-los a les
necessitats i reptes de la indústria.
b. Incrementar la dimensió mitjana dels PAE afavorint la seva agrupació per tal que
tinguin sentit.
c. Optimitzar els espais sense activitat per tal d’ampliar les instal·lacions de les
empreses, atreure noves activitats i generar nous usos.
3. Els ajuts que s’atorguen en el marc d’aquest Programa complementari s’emmarquen dins
l’àmbit de manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació
econòmica, definit a la clàusula 10a del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.
4. Als efectes del present Programa complementari, les sol·licituds aniran referides a
projectes, els quals estaran conformats per una o vàries de les actuacions que es
defineixen a l’article 3.
Article 2. Línies de suport i requisits
1. El present Programa s’articula a través de dues línies de suport:
a. Línia de suport a plans integrals: Té per objecte el finançament d’intervencions d’alt
impacte basades en un plantejament integral i estratègic, que tenen per objectiu
transformar un teixit territorial constituït normalment per polígons urbanístics amb una
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continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una dimensió suficient perquè les
diferents empreses i els polígons que el conformen puguin desenvolupar iniciatives
conjuntes.
b. Línia de suport a projectes específics: Té per objecte el finançament
d’intervencions puntuals en diversos polígons urbanístics d’un municipi, o bé
d’intervencions puntuals en un o diversos polígons urbanístics amb una continuïtat
actual o tendencial.
2. Per a poder presentar sol·licituds en el marc de la Línia de suport a plans integrals, els
ens destinataris i les actuacions hauran de complir els requisits següents:
2.1. Adequació:
- Les actuacions s’han d’emmarcar, com a mínim, en dos dels àmbits d’actuació que
es defineixen a l’article 3, i les despeses elegibles que se’n derivin s’han de
correspondre amb alguna, o algunes, de les tipologies establertes a l’article 10.
- Les actuacions han de respectar les directrius de la planificació territorial vigent,
així com les disposicions del Pla Xarxa Natura 2000, i ser conformes amb les
previsions de la planificació urbanística i, de forma específica, amb el règim d’usos
del sòl.
- Han de ser de titularitat municipal els terrenys, les infraestructures i els
equipaments sobre els quals es durà a terme l’actuació que és objecte de suport.
- Excepcionalment poden ser de titularitat de qualsevol administració pública els
terrenys, les infraestructures i els equipaments en què es desenvolupi l’actuació
quan el projecte que sigui objecte de suport impliqui la realització d’actuacions en
algun d’aquests àmbits: els accessos als PAE (inversions per a la millora,
l’habilitació i el condicionament de vials de connexió entre polígons, inclosos els
carrils per a bicicletes), les xarxes de clavegueram, les d’abastament d’aigua
sanitària, les xarxes d’aigua per a l’extinció d’incendis, les xarxes de
subministrament de gas natural, les xarxes de telecomunicacions i les xarxes
d’enllumenat públic.
Si el titular del terreny, infraestructura i/o equipament no és el municipi, sinó que
és una altra administració pública, caldrà acreditar l’existència d’un títol habilitant
i/o d’un instrument jurídic admès en dret, degudament formalitzat entre l’ens
destinatari i el titular, que empari l’execució de l’actuació en el terreny, la
infraestructura o equipament públic corresponent.
2.2. Cofinançament:
- El cost de l’actuació ha d’oscil·lar entre 750.000 euros i 2.000.000 euros. De
manera excepcional, el cost de l’actuació pot superar un 10% el màxim establert.
En aquest cas, l’ajuntament beneficiari haurà d’assumir el finançament de la
totalitat d’aquest marge.
- L’ens local ha de finançar, com a mínim, el 15% del cost del projecte pel qual
presenti sol·licitud i, per a assegurar aquest import, pot comptar amb finançament
d’altres entitats del sector públic o privat.
- Si l’actuació o projecte es duu a terme en la modalitat d’execució conjunta, en els
termes del present règim regulador, cada ens executor aportarà la part de
finançament que li correspongui.
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- Sens perjudici del cofinançament previst, el projecte o l’actuació ha de comptar
amb finançament íntegre per a executar l’actuació, tenint en compte l’aportació de
la Diputació de Barcelona, sense que, en cap cas, l’aportació de la Diputació,
juntament amb les altres fonts de finançament, en pugui superar el cost total.
2.3. Dimensió:
- El polígon o polígons d’activitat econòmica a què es refereix el projecte ha de
comprendre un mínim de 100 empreses o 1.000 treballadors.
- El polígon o polígons d’activitat econòmica a què es refereix el projecte ha de
comprendre un mínim de 50 hectàrees.
2.4. Maduresa:
- L’ens destinatari ha de presentar un projecte o un avantprojecte de les actuacions.
En cas que la intervenció no requereixi la realització d’obra civil, serà suficient la
presentació d’una memòria valorada.
- Els PAE que siguin objecte de suport han d’haver estat recepcionats per part de
l’ajuntament competent.
2.5. Estratègia:
- L’ens destinatari haurà de tenir un “Pla d’acció” dels PAE concertat amb l’entitat
privada de representació i/o gestió del/-s PAE (associació d’empreses del/-s PAE,
comunitat de propietaris, entitat de conservació, entre d’altres); o bé, en el seu
defecte, un grup d’empreses que representi, com a mínim, el 10% de les
instal·lades en el PAE que constitueix objecte de l’actuació.
Aquest “Pla d’acció” ha d’estar redactat d’acord amb el document “Orientacions
per a l’elaboració d’un Pla d’acció de Polígons d’Activitat Econòmica”, que ha de
tenir un enfocament estratègic més ampli que el projecte sol·licitat.
3. Per a poder presentar sol·licituds en el marc de la Línia de suport a projectes
específics, els ens destinataris i els projectes o les actuacions hauran de complir els
requisits següents:
3.1. Adequació:
- Les actuacions subvencionables han d’emmarcar-se en algun o alguns dels àmbits
d’actuació que es defineixen a l’article 3, i les despeses que se’n deriven s’han de
correspondre amb alguna de les tipologies delimitades a l’article 10.
- El projecte o l’actuació ha de respectar les directrius de la planificació territorial
vigent i les disposicions del Pla Xarxa Natura 2000. També ha de ser conforme
amb les previsions de la planificació urbanística i, de forma específica, amb el
règim d’usos del sòl.
- Han de ser de titularitat municipal els terrenys, les infraestructures i els
equipaments sobre els quals es durà a terme l’actuació subvencionada.
Excepcionalment també poden ser de titularitat de qualsevol administració pública
els terrenys, les infraestructures i els equipaments en què es desenvolupi
l’actuació quan el projecte que sigui objecte de suport impliqui la realització
d’actuacions en algun d’aquests àmbits: els accessos als PAE (inversions per a la
millora, l’habilitació i el condicionament de vials de connexió entre polígons,
inclosos els carrils per a bicicletes), les xarxes de clavegueram, les d’abastament
d’aigua sanitària, les xarxes d’aigua per a l’extinció d’incendis, les xarxes de
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subministrament de gas natural, les xarxes de telecomunicacions i les xarxes
d’enllumenat públic.
Si el titular del terreny, infraestructura i/o equipament no és el municipi, sinó que
és una altra administració pública, caldrà acreditar l’existència d’un títol habilitant
i/o d’un instrument jurídic admès en dret, degudament formalitzat entre l’ens
destinatari i el titular, que empari l’execució de l’actuació en el terreny, la
infraestructura o l’equipament públic corresponent.
3.2. Cofinançament:
- El cost de l’actuació ha d’oscil·lar entre els 100.000 euros i 1.000.000 d’euros.
- L’ens local haurà d’assumir un percentatge de cofinançament mínim, en funció del
nombre d’habitants del municipi, d’acord amb les xifres oficials referides a l’1 de
gener del 2017, aprovades per Reial Decret 1039/2017, de 15 de desembre:
o Municipis de menys de 2.000 habitants: El cofinançament a assumir per
l’ajuntament serà del 0%.
o Municipis de 2.000 a 20.000 habitants: El cofinançament a assumir per
l’ajuntament serà del 15%.
o Municipis de 20.001 a 40.000 habitants: El cofinançament a assumir per
l’ajuntament serà del 25%.
o Municipis de més de 40.000 habitants: El cofinançament a assumir per
l’ajuntament serà del 30%.
Per a assegurar aquest import mínim, l’ens destinatari pot comptar amb
finançament d’altres entitats del sector públic o privat.
- Excepcionalment, l’import dels projectes presentats pot superar en un 10% els
màxims establerts, havent d’assumir el beneficiari el finançament total d’aquest
marge.
- En cas que l’actuació es dugui a terme en la modalitat d’execució conjunta, cada
ens executor aportarà el percentatge de finançament que li correspongui, en funció
de la seva població. Si s’ha optat per la modalitat prevista a l’article 6.2, apartat
e.2), l’ens que executi l’actuació serà qui aportarà el finançament que
correspongui, d’acord amb la seva població.
- Sens perjudici del cofinançament previst, el projecte ha de comptar amb
finançament íntegre per executar l’actuació tenint en compte l’aportació de la
Diputació de Barcelona, sense que, en cap cas, aquest import, juntament amb les
altres fonts de finançament de l'actuació, en puguin superar el cost total.
3.3. Dimensió
- El polígon o polígons d’activitat econòmica a què es refereix el projecte ha de
comprendre un mínim de 10 empreses o 100 treballadors.
- El polígon o polígons d’activitat econòmica a què es refereix el projecte ha de
comptar amb una superfície mínima de 5 hectàrees.
3.4. Maduresa
- L’ens destinatari ha de presentar un projecte o avantprojecte de l’actuació o
actuacions, excepte en el cas de les inversions que no comportin la realització
d’obra civil; en aquests casos serà suficient amb la presentació d’una memòria
valorada.
- Els PAE que siguin objecte de suport han d’haver estat recepcionats per part de
l’ajuntament competent.
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4. El compliment dels requisits que es relacionen en els apartats precedents s’ha
d’acreditar en la memòria homologada que es presentarà juntament amb la sol·licitud.
Article 3. Àmbits i actuacions subvencionables
1. Les actuacions que són objecte de suport en el marc de les dues línies del present
Programa complementari han d’emmarcar-se en algun dels àmbits, i correspondre’s amb
alguna de les actuacions, que es delimiten a continuació:
a. Àmbit d’actuació per al desplegament o millora de les xarxes de
subministrament i d’evacuació d’aigües:
- Actuacions adreçades a la reposició o millora de xarxes de clavegueram.
- Actuacions adreçades a la instal·lació o millora de xarxes d’abastament d’aigua
sanitària.
- Actuacions adreçades a la millora de les xarxes d’aigua contra incendis.
- Actuacions adreçades a la instal·lació o millora de sistemes de tractament i
reaprofitament d’aigües pluvials, residuals i/o grises.
- Actuacions adreçades a l’establiment d’aparells de mesura i control de consums
d’aigua i els corresponents sistemes d’anàlisi i millora de la seva eficiència.
b. Àmbit d’actuació per al desplegament o millora de les xarxes d’energia:
- Actuacions adreçades a la instal·lació i/o millora de la xarxa de gas natural.
- Actuacions relacionades amb els sistemes d’energies renovables: plaques solars
tèrmiques i/o fotovoltaiques; sistemes centralitzats de producció i/o distribució de
fred/calor a partir d’energies renovables.
- Actuacions adreçades a la instal·lació o millora de l’enllumenat públic.
- Actuacions adreçades a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
- Instal·lació d’aparells de mesura i control de consums energètics i els
corresponents sistemes d’anàlisi i millora de la seva eficiència.
c. Àmbit d’actuació per al desplegament o millora de les xarxes de
telecomunicacions:
- Actuacions adreçades a la millora, habilitació i condicionament d’infraestructures i
equipaments per a possibilitar el desplegament de les xarxes de
telecomunicacions per part dels operadors.
- Canalitzacions per a la instal·lació de fibra òptica.
- Instal·lacions de ràdio freqüència (Wimax).
- Instal·lacions per a la millora de la cobertura mòbil.
d. Àmbit d’actuacions vinculades a la millora de la mobilitat:
- Infraestructures per a la mobilitat sostenible: habilitació o millora de carrils bici i
millora de l’accessibilitat per a vianants.
- Inversions en infraestructures vinculades al transport públic que assegurin
l’adequada connectivitat del polígon, tals com l’habilitació de parades, etc.
- Inversió en senyalització viària: senyals de circulació vertical i horitzontal.
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-

-

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

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

-

Execució d’obres.
Quan estiguin associats a l’execució d’obres, els honoraris derivats de la redacció de
projectes, la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres i
d’aquells que correspongui satisfer per la realització d’estudis previs, inclosos els
previs a la modificació del planejament general o a la redacció d’instruments de
planejament urbanístic derivat (plans especials, plans de millora urbana, entre
d’altres). També s’hi inclouen els honoraris derivats de la redacció de projectes
d’urbanització d’accessos i vials.
Compra i instal·lació d’equipaments i, si s’escau, de les obres necessàries.
Compra i instal·lació de mobiliari.
Adquisició o desenvolupament de programari i aplicacions informàtiques.
Disseny i programació de pàgines web, sempre i quan es tracti de despeses de
capítol 6.
Costos de disseny d’imatge de marca, només en els plans integrals.

3. No es consideren subvencionables les despeses següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Les despeses de personal (capítol 1).
Les despeses amb càrrec al capítol 2.
Les despeses derivades d’actuacions de manteniment i conservació.
Despeses de renovació d’elements no amortitzats (excepte en casos on quedi
justificat per raons d’eficiència energètica).
Les despeses derivades d’intervencions en equipaments d’interès indirecte (llars
d’infants, gimnàs...).
Les despeses relatives als espais d’allotjament empresarial (vivers d’empresa, espais
de coworking, centres i hotels d’empreses).
Les despeses relatives a la gestió de residus i la realització d’actuacions de
reciclatge.
L’adquisició o adequació de vehicles.
Les obres derivades de la reconversió total o parcial dels PAE.
Les despeses d’expropiacions.
Estudis de mobilitat.
Contractacions que s’hagin dut a terme per a formalitzar i preparar la documentació
requerida en el moment de presentar la sol·licitud en el marc del present Programa
complementari i, especialment, la redacció de projectes i/o avantprojectes, estudis
previs, així com el Pla d’acció requerit en el marc de la Línia de suport a plans
integrals, quan s’hagin executat amb càrrec al capítol 2 del pressupost de despesa
dels ens locals sol·licitants.
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Article 11. Compatibilitat dels ajuts
1. Els ajuts que es concedeixin en el marc del present Programa complementari són
compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit per altres administracions i
ens públics o privats, sempre i quan no es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de
l’actuació i no s’estiguin finançant les mateixes despeses. Per contra, els ajuts seran
incompatibles amb altres ajuts de la Diputació de Barcelona per la mateixa actuació o
actuacions que són objecte de suport en el marc del present Programa complementari.
2. Els projectes que siguin objecte de suport han de comptar amb finançament complert per
a ser executats, tenint en compte l’aportació de la Diputació de Barcelona, sense que en
cap cas l’aportació de la Diputació, juntament amb les altres fonts de finançament de
l'actuació, pugui superar el seu cost.
Article 12. Procediment de concessió
Els ajuts econòmics que la Diputació de Barcelona concedeixi als ens locals destinataris, en
el marc del present Programa complementari, es tramitaran per procediment de
concurrència competitiva.
Article 13. Quantia màxima
1. El pressupost màxim amb què es dota la present convocatòria del Programa
complementari és de quinze milions d’euros (15.000.000 €) del pressupost de
despeses de la Corporació, i es distribueix de la manera següent:
a. 3.000.000 milions d’euros (tres milions d’euros) amb càrrec al pressupost de l’any
2019.
b. 12.000.000 milions d’euros (dotze milions d’euros) amb càrrec al pressupost de l’any
2020.
2. L’import màxim previst a l’apartat anterior es distribueix entre les diferents línies de
suport establertes en aquest Programa complementari de la manera següent, amb una
previsió estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades:
Línia de suport

Centre
gestor

Servei de
Línia de suport a
Teixit
plans integrals
Productiu
Línia de suport a Servei de
projectes
Teixit
específics
Productiu

Expedient
SIGC

Quantia
2019
(euros)

Quantia
2020
(euros)

Quantia
total
(euros)

2018/
0015516

500.000

7.000.000

7.500.000 G/30103/43300/76263

2018/
0015516

2.500.000

5.000.000

7.500.000 G/30103/43300/76263

Aplicacions
pressupostàries

3. La distribució prevista al punt anterior es pot modificar, abans que es resolgui el
procediment per a la concessió d’ajuts, i sense superar el pressupost màxim de
15.000.000,00 euros, amb la voluntat de subvencionar el màxim nombre de projectes al
territori i d’assegurar la viabilitat i integritat de les actuacions que resultin
subvencionades, de les maneres següents:
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a. En primer terme, redistribuir la quantia total assignada a una línia de suport entre les
diferents anualitats de la mateixa.
b. En segon terme, redistribuir la quantia total assignada entre les diferents línies de
suport.
4. En la resolució de concessió es concretarà a quina anualitat s’haurà d’executar
cadascuna de les actuacions que són objecte de suport.
5. Els imports dels ajuts a concedir en el marc de cada línia de suport es determinaran en
base als criteris de valoració establerts en el present règim.
Article 14. Tramitació electrònica de les sol·licituds
1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits d’aquest Programa complementari
electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (en
endavant, Portal o PMT).
2. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació
de
Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
3. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
4. Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i
consultar l’estat de tramitació de l’expedient.
5. En la regulació de cada tràmit, s’estableixen les persones que, a més de les funcions del
punt anterior, tenen les de signatura i presentació del tràmit.
6. Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit
poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits sempre que
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta
circumstància. A aquests efectes, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació
Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre
centralitzat de signataris admesos.
7. La Diputació pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al tràmit electrònic.
8. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes
que del seu ús se’n derivin.
Article 15. Registre electrònic
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un rebut
de registre acreditatiu que conté una referència de la data i l’hora d’entrada al registre
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, i la resta de
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dades previstes a la normativa reguladora del registre electrònic de la Diputació de
Barcelona.
2. Els tràmits registrats estan disponibles al Portal.
3. Respecte del tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es
tramet al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el centre gestor
verifica la documentació.
Article 16. Incidències en la presentació electrònica
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les instàncies que
l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte, es
poden dirigir al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126,
Barcelona) en horari de 8,30 h a 14, 30 h. en dies hàbils, on seran assistits pels funcionaris
adscrits al Registre, d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Article 17. Requisits de les sol·licituds
1. En el marc del present Programa complementari cada ens local només pot presentar una
sol·licitud.
2. En cas que diversos ens destinataris presentin sol·licituds conjuntament, en els termes
establerts en aquest règim sobre la modalitat d’actuació conjunta, es considerarà que la
mateixa ha estat formalitzada per tots els ens destinataris implicats.
3. Els ens destinataris han de presentar sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions, de la Seu electrònica corporativa, dins el termini
corresponent en funció de la línia de suport que es tracti:
a. El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia de Suport als Plans integrals
s’inicia l’endemà de la publicació del present Programa complementari al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 30 de novembre del 2018.
b. El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia de Suport a projectes
específics s’inicia l’endemà de la publicació del present Programa complementari al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 30 de novembre del 2018.
4. Les persones que ocupen el càrrec d’alcalde o alcaldessa i de secretari o secretària
poden signar i presentar sol·licituds.
5. La sol·licitud vincula l’ens sol·licitant, a tots els efectes, i ha d’incloure la memòria
normalitzada de sol·licitud P-017-16, per a la línia de suport als plans integrals o la
memòria normalitzada de sol·licitud P-018-16 per a la línia de suport als projectes
específics. En la mateixa s’hi declara el compliment dels requisits exigits i s’informa sobre
les dades bàsiques del projecte.
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6. Les sol·licituds que es presentin en el marc de la Línia de suport als plans integrals
han d’incorporar:
a. El Pla d’acció, d’acord amb el document “Orientacions per a l’elaboració d’un Pla
d’acció de Polígons d’activitat econòmica”, degudament signat pels ens destinataris i
per l’entitat privada de representació i/o gestió del/-s PAE (associació d’empreses
del/-s PAE, comunitat de Propietaris, entitat de conservació o, en el seu defecte, un
grup que representi, com a mínim, el 10% de les empreses instal·lades en el polígon
o polígons que són objecte de l’actuació).
b. Els avantprojectes o, els projectes o les memòries valorades de l’actuació o les
actuacions que són objecte de suport.
c. La relació d’empreses instal·lades a cada PAE, d’acord amb el model normalitzat.
7. Les sol·licituds que es presentin en el marc de la línia de suport a projectes específics
hauran d’incorporar:
a. Els avantprojectes, els projectes o les memòries valorades de l’actuació o actuacions
que són objecte de suport.
b. La relació d’empreses instal·lades a cada PAE.
8. La presentació de la documentació esmentada és un requisit indispensable per a
l’admissió de la sol·licitud i la seva tramitació posterior.
9. Amb caràcter general, els ens destinataris poden aportar tots aquells documents que
estimin adients a l’efecte de ser considerats en la fase de valoració de les sol·licituds,
d’acord amb els requisits tècnics definits a la Seu electrònica i els previstos al Registre
electrònic d’aquesta Corporació.
10. L’import sol·licitat ha de delimitar-se en base al cost total previst i ha de permetre aplicar
el percentatge de cofinançament que correspongui. A tal efecte, es tindrà en compte la
possibilitat que el cost màxim dels projectes es sobrepassi en un 10% si l’ens destinatari
finança la totalitat d’aquest marge, d’acord amb el previst en el present règim regulador.
Article 18. Consulta i seguiment de les sol·licituds
1. Al Portal de tràmits s’hi pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a
la Diputació de Barcelona.
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona, a efectes de determinar o no l’existència
de defectes esmenables.
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b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de
defectes esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la
sol·licitud.
Article 19. Esmena a instància de l’ens
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris poden esmenar les sol·licituds que es
trobin en estat de “lliurada”.
2. L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la presentació
d’una nova sol·licitud que substituirà l’anterior.
Article 20. Revisió de sol·licituds i esmena
1. El Portal actua com espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de les
sol·licituds.
2. El centre gestor responsable, sense necessitat de requeriment previ a l’ens sol·licitant,
pot adoptar els criteris de revisió automàtics amb els efectes que tot seguit es detallen:
a. Quan es dupliquin o multipliquin sol·licituds, la sol·licitud posterior preval sobre
l’anterior, llevat que l’ens indiqui el contrari.
b. Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds admeses, les últimes sol·licituds
prevalen sobre les primeres, llevat que l’ens indiqui el contrari.
c. En cas de discrepància entre el contingut de la sol·licitud formulada per via del Portal
Municipal de Tràmits (PMT) i la Memòria normalitzada de sol·licitud, es considerarà
com a vàlid el recollit a la Memòria de sol·licitud en la mesura que hi consta la
descripció del projecte, les dades tècniques i els indicadors de valoració les
actuacions.
d. En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d’una
sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d’acord amb
les condicions específiques d’aquesta convocatòria, preval la sol·licitud conjunta,
sempre que compleixi amb els requisits establerts en aquest règim regulador.
3. En cas que el centre gestor determini que a la sol·licitud hi ha defectes esmenables que
no puguin corregir-se automàticament, requerirà a l’ens destinatari per a que esmeni el
tràmit corresponent i es procedirà en els termes següents:
a. L’ens destinatari disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de rebre la
notificació electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest
termini sense haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la
sol·licitud.
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b. No s’admet la presentació, en el marc d’una subsanació, de sol·licituds alienes al
requeriment efectuat.
c. L’esmena de la sol·licitud que ha estat objecte de requeriment és condició
indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la sol·licitud.
Article 21. Instrucció de les sol·licituds
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’iniciarà la fase d’instrucció, en la qual
es revisarà el compliment dels requisits formals de les sol·licituds presentades i es
valoraran els projectes.
2. El responsable del procediment d’instrucció és la gerència de Serveis de Promoció
Econòmica i Ocupació, sota la direcció de la coordinació de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Ocupació.
Article 22. Valoració de les sol·licituds
1. Per a la valoració de les sol·licituds presentades en el marc de la Línia de suport a
plans integrals, el centre gestor aplicarà els següents criteris i vetllarà per l’objectivitat
de la instrucció:
Criteris
Equilibri territorial (15 punts)

Escala (13 punts)

Subcriteris
Aquest criteri de valoració es divideix en 2 parts:
a) La primera amb un màxim de 10 punts es valorarà a
partir de 4 indicadors socioeconòmics: població entre 16 i
65 anys (màxim de 1 punt), centres de cotització del sector
industrial (màxim de 2 punts), taxa d’atur registral (màxim
de 4,5 punts) i renda disponible per càpita (màxim de 2,5
punts). S’assignarà la puntuació màxima al municipi que
tingui el valor màxim de l’indicador i a la resta de manera
ponderada, llevat en el cas de la renda disponible per
càpita, que es farà de manera inversa.
Les fonts i data de càlcul seran:
- Població potencialment activa: Padró d’habitants de l’INE
(2017)
- Centres de cotització indústria: Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, a partir de les dades de la
Tresoreria General de la Seguretat Social (3T 2018)
- Taxa d'atur registral: Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies (octubre 2018)
- Renda Disponible per càpita: Servei de Programació,
Diputació de Barcelona (2017)
b) la segona part del criteri atorga 5 punts a aquells ens
destinataris que no hagin obtingut finançament en la 1ª
edició i 0 punts a aquells que si que hagin obtingut
finançament en la 1ª edició.
Es valorarà que els projectes comprenguin una dimensió
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Criteris

Maduresa (13 punts)

Abast del problema
Oportunitat (17 punts)

/

Coherència de la sol·licitud
(21 punts)

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

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

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

Subcriteris
Aquest criteri de valoració es divideix en 2 parts:
a) La primera amb un màxim de 10 punts es valorarà a
partir de 4 indicadors socioeconòmics: població entre 16 i
65 anys (màxim de 1 punt), centres de cotització del sector
industrial (màxim de 2 punts), taxa d’atur registral (màxim
de 4,5 punts) i renda disponible per càpita (màxim de 2,5
punts). S’assignarà la puntuació màxima al municipi que
tingui el valor màxim de l’indicador i a la resta de manera
ponderada, llevat en el cas de la renda disponible per
càpita, que es farà de manera inversa.
Les fonts i data de càlcul seran:
- Població potencialment activa: Padró d’habitants de l’INE
(2017)
- Centres de cotització indústria: Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, a partir de les dades de la
Tresoreria General de la Seguretat Social (3T 2018)
- Taxa d'atur registral: Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies (octubre 2018)
- Renda Disponible per càpita: Servei de Programació,
Diputació de Barcelona (2017)
b) la segona part del criteri atorga 5 punts a aquells ens
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Criteris

Escala (13 punts)

Maduresa (17 punts)

Abast del problema
Oportunitat (17 punts)

/

Subcriteris
destinataris que no hagin obtingut finançament en la 1ª
edició i 0 punts a aquells que si que hagin obtingut
finançament en la 1ª edició.
Es valorarà que els projectes comprenguin una dimensió
territorial adequada. En particular, es tindrà en compte si
els polígons urbanístics compten amb una continuïtat
actual o tendencial, junt amb una dimensió suficient per
desenvolupar iniciatives de gestió conjunta. La distribució
de la puntuació es farà de la manera següent: escala
òptima, 13 punts; escala adequada, 10 punts; escala
suficient, 7 punts; escala insuficient 4 punts; escala
inadequada, 0 punts.
- Grau de definició i concreció dels treballs previs: Si
disposen del projecte bàsic, 1 punt; si es tracta del projecte
executiu, 2 punts; si són estudis específics (de mobilitat,
entre d’altres...), 1 punt. Per aquest subcriteri es pot obtenir
un màxim de 3 punts.
- Plantejament estratègic que emmarca les actuacions
objecte de suport: si existeix, fins a 3 punts; si no existeix,
0 punts.
- Existència d’una entitat privada de representació i/o
gestió del/-s PAE com les previstes en l’article 2, apartat
2.5, formalment constituïda: si existeix, 3 punts; si no
existeix, 0 punts.
- Comptar amb cofinançament de l’ens destinatari
addicional al mínim exigit en funció del tram poblacional:
S’atorgaran fins a un màxim de 3 punts de manera
proporcional des del % exigit (zero punts) fins a
cofinançaments iguals o superiors al 25% (tres punts)
- Comptar amb cofinançament privat: S’atorgaran fins a
un màxim de 5 punts de manera proporcional des del 0%
(zero punts) fins a cofinançaments iguals o superiors al
25% (cinc punts)
- Caracterització i rellevància del problema o oportunitat:
fins a 9 punts.
- Grau d’obsolescència del polígon, conferint major
puntuació als polígons més obsolets. Per la valoració
d’aquest aspecte es tindrà en compte l’any de finalització
de les obres d’urbanització del polígon : de 0 a 15 anys, 0
punts; de 16 anys a 30 anys, 2 punts; de 31 a 45 anys, 3
punts; més de 45 anys, 4 punts.
- Nivell d’ocupació de naus i parcel·les, conferint major
puntuació als polígons més desocupats: si compten amb
menys del 40% d’ocupació rebran 4 punts; entre 40 i 60%,
3 punts; entre 61% i 80%, 2 punts; i més de 80%, 0 punts.
(Si es tracta d’un projecte amb més d’un PAE es tindrà en
compte la mitjana ponderada tant pel que fa a
l’obsolescència com al nivell d’ocupació.)
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Criteris
Coherència de la sol·licitud
(21 punts)
Impacte
punts)

i

innovació

(17

Subcriteris
- Justificació de la intervenció sol·licitada en el polígon i
coherència amb el problema a resoldre: fins a 12 punts.
- Qualitat de les actuacions sol·licitades: fins a 9 punts.
- Nombre d’hectàrees del polígon/s objecte de l’actuació:
de 6 a 50 ha, 1 punt; de 51 a 100 ha, 2 punts; més de 100
ha, 3 punts.
- Manteniment i generació d’ocupació. Pel que fa a les
empreses (actuals i potencials): si hi ha entre 0 i 10
empreses, 0 punts; entre 11 i 50 empreses, 1 punt; de 51 a
100 empreses, 2 punts; de 101 a 200 empreses, 3 punts; i
si compta amb més de 200 empreses, 4 punts.
- Pel que fa als treballadors (actuals): si hi ha entre 0 i
100 treballadors, 0 punts; entre 101 i 500 treballadors, 1
punt; de 501 a 1.000 treballadors, 2 punts; i més de 1.000
treballadors, 3 punts.
- Aplicació de criteris mediambientals i d’eficiència
energètica: fins a 3 punts.
- Incorporació d’accions destinades a la millora de la
igualtat d’oportunitats (gènere, capacitats diverses, risc
d’exclusió...): fins a 1 punt.
- Complementarietat amb altres projectes del territori: fins
a 1 punt.
- Implementació de solucions innovadores: fins a 2 punts.

3. En el moment de valorar els projectes i actuacions de les sol·licituds presentades, el
centre gestor aplicarà íntegrament i exclusivament els criteris que consten en el present
règim regulador i vetllarà per la seva aplicació objectiva.
4. La conversió dels punts obtinguts en imports econòmics s’efectuarà en base al
procediment següent:
a. Les sol·licituds que tinguin una puntuació superior o igual a 75 punts rebran el 100%
de l’import sol·licitat fins a l’esgotament dels recursos. Aquest import no sobrepassarà
el 85% del cost del projecte, a excepció dels municipis de fins a 2.000 habitants, als
quals no se’ls exigeix cofinançament quan presentin sol·licituds en el marc de la línia
de suport a projectes específics.
b. En cas que restin recursos, les sol·licituds amb una puntuació inferior a 75 punts
rebran el 90% de l’import sol·licitat fins a l’esgotament dels recursos. Aquest import no
sobrepassarà el 85% del cost del projecte, a excepció dels municipis de fins a 2.000
habitants, als quals no se’ls exigeix cofinançament quan presentin sol·licituds en el
marc de la línia de suport a projectes específics.
c. En cas que diverses sol·licituds tinguin la mateixa puntuació, i els recursos restants
no permetin subvencionar-les totes amb l’import mínim establert en el present règim,
s’atendran les sol·licituds segons la població de l’ens destinatari, en ordre creixent,
fins a l’esgotament de recursos i/o fins que no sigui possible subvencionar l’import
mínim establert.
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5. L’import dels ajuts a concedir per la Diputació de Barcelona es concretarà d’acord amb
els següents imports mínims i màxims:
a. Línia de suport a plans integrals: L’import de cada ajut oscil·larà entre 573.750
euros i 1.700.000 euros.
b. Línia de suport a projectes específics: L’import dels ajuts oscil·larà entre 63.000
euros i 1.000.000 euros en funció del nombre d’habitants dels ens destinataris,
d’acord amb les xifres oficials referides a l’1 de gener del 2017, aprovades pel Reial
Decret 1039/2017, de 15 de desembre:
-

Municipis de menys de 2.000 habitants: L’import de l’ajut que concedirà la
Diputació de Barcelona oscil·larà entre 90.000 euros i 1.000.000 euros.
Municipis de 2.000 a 20.000 habitants: L’import de l’ajut que concedirà la Diputació
de Barcelona oscil·larà entre 76.500 euros i 850.000 euros.
Municipis de 20.001 a 40.000 habitants: L’import de l’ajut que concedirà la
Diputació de Barcelona oscil·larà entre 67.500 euros i 750.000 euros.
Municipis de més de 40.000 habitants: L’import de l’ajut que concedirà la Diputació
de Barcelona oscil·larà entre 63.000 euros i 700.000 euros.

Article 23. Informe d’instrucció
1. La gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació ha d’elaborar i custodiar
l’informe d’instrucció, el qual conté l’explicació sobre la ponderació objectiva dels criteris
de valoració i dels aspectes rellevants de la fase d’instrucció.
2. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han de classificar en un dels
estats següents:
a. Sol·licituds estimades: les que siguin objecte d’una concessió, en haver-se localitzat
recursos disponibles per atendre-les i haver obtingut una millor valoració en aplicació
dels criteris establerts.
b. Sol·licituds desestimades per esgotament de crèdit i menor valoració: les que no
siguin objecte d’una concessió, per haver esgotat els recursos disponibles per
atendre-les i obtingut una pitjor valoració en aplicació dels criteris establerts. A
aquests efectes, la sol·licitud es considera desestimada amb la resolució del
procediment per a la concessió d’ajuts.
c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que no siguin
objecte d’una concessió, en no complir amb les condicions administratives i tècniques
establertes en el present règim o en les condicions de concertació del recurs. A
aquest efecte, la sol·licitud es considera desestimada amb la resolució del
procediment per a la concessió d’ajuts.
d. Sol·licituds desistides: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, en haver
desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com tàcitament. A aquest efecte, la
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sol·licitud es considera desistida amb la resolució del procediment per a la concessió
d’ajuts.
Article 24. Especialitats de la fase d’instrucció
1. Als efectes d'examinar i validar els informes d’instrucció a què es refereix el punt anterior,
s’ha de reunir formalment un òrgan col·legiat.
2. Aquest òrgan està presidit per la presidència de la Diputació de Barcelona. També en
són membres titulars la presidència delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, la diputada delegada de Promoció Econòmica i Ocupació, la coordinació de l'Àrea
i la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
3. La presidència de l’òrgan, mitjançant resolució prèvia, pot ser substituïda tant per un
membre electe de la Diputació com per personal de la Diputació. En cas que sigui
substituïda per un membre titular de l’òrgan, haurà de designar un suplent d’aquest últim.
4. L’òrgan col·legiat ha de tenir un secretari, que serà designat pel seu president d’entre els
membres que formin part del mateix. El secretari ha de convocar la reunió, fer arribar els
informes d’instrucció objecte de validació als membres de l’òrgan amb una antelació
mínima de tres dies laborables respecte de la celebració de la reunió, i aixecar acta en
què s’especifiqui els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i
temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el acords
adoptats.
5. El quòrum necessari per a la vàlida constitució de l'òrgan avaluador és el format per la
meitat dels seus membres, entre els quals es requereix la presència del president i el
secretari.
Article 25. Resolució, formalització i notificació dels ajuts
1. El procediment de concessió dels ajuts es resoldrà en un termini no superior a quatre
mesos, des de la data en què finalitzi el corresponent termini de presentació de
sol·licituds.
2. La Direcció de Serveis de Cooperació Local tramitarà la resolució de concessió dels
ajuts, d’acord amb la proposta del centre gestor, a l’efecte de ser elevada, per part de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, a la Junta de Govern.
3. La publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució del
procediment per a la concessió d’ajut substitueix la notificació i produeix els mateixos
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en tractar-se d’actes integrants
d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
4. Les resolucions de concessió es comunicaran a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS).
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Article 26. Acceptació dels ajuts concedits
Es considerarà que els ens locals destinataris han acceptat tàcitament els ajuts econòmics
concedits si, dins el termini d’un mes des de la publicació de la concessió dels ajuts, no han
manifestat expressament la renúncia.
Article 27. Pagament dels ajuts concedits
1. El pagament dels ajuts als ens locals es realitzarà prèvia justificació de les despeses
executades, de conformitat amb els requisits i procediments definits en aquest règim
regulador.
2. Els pagaments a efectuar per la Diputació de Barcelona es correspondran amb el
percentatge de cofinançament establert, en funció de la línia de suport i de l’import que
cofinanci l’ens local destinatari.
Article 28. Terminis d’execució i justificació dels ajuts
1. El període d’execució de les actuacions que són objecte de suport en el si de la Línia de
suport als plans integrals, es correspondrà amb despeses realitzades pels ens locals
destinataris en el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i els 24 mesos següents,
és a dir, el dia 31 de desembre de 2020.
2. La justificació de les despeses corresponents a les actuacions de la Línia de suport als
plans integrals es durà a terme mitjançant la presentació de justificacions parcials cada
sis mesos, de conformitat amb els terminis següents:
-

Primera justificació parcial: entre l’1 i el 15 de novembre de 2019.
Segona justificació parcial: entre l’1 i el 15 d’abril de 2020.
Tercera justificació parcial: entre l’1 i el 15 d’octubre de 2020.
Justificació final: entre l’1 i el 15 de març de 2021.

3. El període d’execució de les actuacions de la Línia de suport a projectes específics es
correspondrà amb les despeses realitzades pels ens locals destinataris en el període
comprès entre l’1 de gener del 2019 i els 18 mesos següents, finalitzant el 30 de juny
del 2020.
4. La justificació de les despeses corresponents a la Línia de suport a projectes
específics es durà a terme cada sis mesos de conformitat amb els terminis següents:
-

Primera justificació parcial: entre l’1 i el 15 d’octubre de 2019.
Segona justificació parcial: entre el 2 i el 13 de març de 2020.
Justificació final: entre el 15 i el 30 de setembre de 2020.

5. En finalitzar un exercici pressupostari, els saldos sobrants que resultin de la manca de
justificació de les actuacions que s’havien d’executar dins la mateixa anualitat, d’acord
amb la resolució de concessió, es podran fer efectius durant l’exercici immediatament
següent, prèvia justificació de les despeses corresponents.
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Article 29. Procediment de justificació electrònic
1. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest
efecte, hauran d’annexar al tràmit els models normalitzats.
2. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a tenen
les funcions de signatura i presentació de justificacions.
3. Els ens destinataris han de tenir a disposició de la Diputació de Barcelona els documents
originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa.
Article 30. Consulta i seguiment
1. Mitjançant el Portal de tràmits es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions
presentades a la Diputació.
2. Els estats de tramitació d’una justificació són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o no
de defectes esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes
esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables.
Article 31. Condicions de justificació
1. Les justificacions de despesa seran parcials i es presentaran en el marc dels terminis
establerts a l’efecte, fins a cobrir la totalitat de l’import atorgat a cada ens destinatari.
2. El model de justificació de despeses tindrà el contingut següent:
- Identificació de la modalitat d’execució de l’actuació. Si aquesta canvia respecte de la
que es va fer constar en la sol·licitud, l’ens destinatari haurà de justificar les
circumstàncies que han donat lloc a aquest ajust. En vista d’aquesta comunicació, el
centre gestor emetrà un informe en el qual valorarà si el canvi suposa una alteració
substancial de les condicions, criteris i/o circumstàncies que van ser considerades en
el moment d’instruir i resoldre la concessió dels ajuts. Si el centre gestor considera
que la modificació és substancial es podrà procedir a la revocació total o parcial de
l’ajut atorgat.
- Volum de despesa associada a les actuacions o als projectes que es van assenyalar
en la sol·licitud.
- Relació de despeses justificades, que es correspondran amb obligacions
reconegudes pels òrgans competents.
- Estructura de finançament i cost total de l’actuació.
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-

-

Declaració expressa que les despeses justificades no han estat utilitzades per a la
justificació de les actuacions executades en el marc d’altres convocatòries.
Motivació de les desviacions pressupostàries que es produeixin respecte el cost
informat en la sol·licitud.
Motivació i especificació de la destinació conferida a la diferència entre el cost
d’execució de l’actuació i el que es va fer constar en la sol·licitud, en els termes
establerts als apartats subsegüents d’aquest article.
Descripció de l’estat d’execució de les actuacions que han estat objecte de suport en
el període de justificació. Amb la darrera justificació, es demanarà una descripció de
les actuacions realitzades, com s’ha executat el projecte, els resultats obtinguts i els
indicadors d’impacte.

3. Quan es presenti l’última justificació de despeses s’acompanyarà la documentació que
s’assenyala a continuació:
a. El certificat final d’obra, que acreditarà la finalització de l’actuació o projecte que ha
estat objecte de suport. Es considerarà que les actuacions han finalitzat amb
l’acreditació del lliurament i la recepció de les obres, treballs o béns produïts, el que
es farà constar degudament en el corresponent certificat.
b. Fotografies de les obres finalitzades. La Diputació de Barcelona podrà fer ús
d’aquestes fotografies en el marc de les seves funcions públiques publicant-les en
qualsevol suport.
L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos
percebuts.
4. Les despeses que es justifiquin s’han de correspondre amb obligacions reconegudes
pels òrgans competents. A aquests efectes, el cost total haurà de ser d’un import mínim
equivalent al quocient que resulti d’aplicar a l’import de l’ajut atorgat el coeficient 0,85;
0,75 o 0,70, segons correspongui. En les justificacions de despesa presentades pels
municipis de menys de 2.000 habitants, en el marc de la Línia de suport a projectes
específics, no se’ls aplicarà cap coeficient en la mesura que no se’ls exigeix aportar un
cofinançament mínim.
5. Les factures relatives a les despeses generades pels ens destinataris hauran d'estar
datades d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució previst a
l'apartat primer.
6. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a favor de
l’ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de conformitat d’una
justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre gestor de la Diputació, si
s’escau, ha de comunicar-ho a l’ens a través del PMT per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
7. Quan el cost de l’actuació experimenti una desviació a la baixa respecte del cost informat
a la sol·licitud, l’ens destinatari ha de fer-ho constar en el model normalitzat de
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justificació i motivar les circumstàncies que han comportat aquesta desviació adjuntant,
si s’escau, la documentació que consideri pertinent.
8. Quan, a resultes del procés d’adjudicació d’un contracte, es produeixi una baixa respecte
del cost d’execució previst, i informat en la sol·licitud, la diferència es podrà destinar a
finançar altres actuacions que estiguin vinculades al projecte i siguin elegibles en els
termes del present Programa complementari.
9. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de
realització, o bé quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a
l’aportació aprovada i/o reajustada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la
baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.
10. En cas que l’ens destinatari hagi encarregat l’execució de les actuacions en favor d’ens
instrumentals o mitjans propis caldrà acreditar, en el moment de justificar les despeses,
la concurrència dels requisits exigits per la normativa.
11. En cas que els ens destinataris hagin encarregat l’execució dels ajuts en favor d’altres
ens públics destinataris del Pla Xarxa de Governs Locals, caldrà fer constar aquesta
circumstància en el formulari de justificació.
12. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar o delegar l’execució d’actuacions en els
termes previstos al present règim regulador, la justificació de les despeses correspondrà,
en tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
13. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar, amb
caràcter general, com s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de justificació de
despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens executor o,
de cada ens destinatari, en funció de la modalitat d’execució conjunta que es tracti.
c. L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens destinatari que actuï com a ens “gestor”.
14. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la liquidació
provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin. En cas que el
requeriment es formuli durant el termini d’audiència, disposa de deu dies per a esmenarlos a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica. Transcorregut aquests terminis
sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de l’ajut.
Article 32. Renúncia als ajuts concedits
1. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde/essa, en el cas dels ajuntaments, de
president/a, en el cas d’altres d’ens, i de secretari/ària poden sol·licitar la renúncia total o
parcial dels ajuts amb posterioritat a la resolució dels ajuts.
2. Si la renúncia es presenta en el moment de formalitzar la justificació final de l’actuació,
en cas que el destinatari hagi optat per presentar justificacions parcials, o en presentar la
justificació única, i no ha executat la totalitat de l’import concedit, ha de renunciar
expressament a la part de l’ajut pendent, fent-ho constar en el mateix formulari de
justificació.
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Article 33. Revocació dels imports abonats per la Diputació
Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits en els supòsits següents:
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el present
règim regulador.
b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports corresponents
a les quantitats atorgades per la Diputació, una vegada esgotat el termini per la
justificació de despeses.
Article 34. Identificació d’actuacions
1. Tota actuació finançada per la Diputació de Barcelona ha de comptar amb la
corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin.
3. Quan l’actuació consisteixi en l’execució d’obres, l’ens destinatari ha de produir i instal·lar
els cartells d’obra que corresponguin, així com garantir-ne el seu manteniment, i
enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els termes de les Instruccions de senyals
d’obra d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.
4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres administracions
públiques que exerceixin funcions de cooperació i assistència local han de senyalitzar-se
per cartell d’obres quan l’aportació econòmica majoritària sigui la de la Diputació. En la
resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal d'obres que disposi la normativa vigent de
l’administració que cofinança.
5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de
fotografia de l’obra subvencionada.
Article 35. Ampliació de terminis
1. Els ens destinataris poden sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i/o de
justificació de les actuacions mitjançant la presentació d’una sol·licitud, degudament
motivada, adreçada a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
2. La petició d’ampliació es podrà presentar amb posterioritat a la resolució de concessió i,
com a màxim, fins el dia 30 de setembre de 2020, en el cas d’ajuts atorgats en el marc
de la Línia de suport als plans integrals, i fins el dia 1 d’abril del 2020, en el cas de la
Línia de suport a projectes específics.
3. L’ampliació de terminis tindrà caràcter excepcional i es podrà correspondre amb els
terminis següents:
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a. Per a la Línia de suport als plans integrals, fins al 30 de setembre del 2021, pel que
fa a l’execució, i fins al 2 de novembre del 2021, pel que fa a la justificació.
b. Per a la Línia de suport a projectes específics, fins al 31 de març del 2021, pel que
fa a l’execució, i fins l’1 de juny del 2021, pel que fa a la justificació.
4. És requisit imprescindible que el centre gestor informi favorablement la sol·licitud
d’ampliació dels terminis d’execució i justificació amb caràcter previ a la seva resolució.
5. El termini per a resoldre les peticions d’ampliació de terminis no ha de superar els tres
mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud al registre de la Corporació.
Transcorregut el termini màxim anterior, la sol·licitud s’ha de considerar desestimada.
Article 36. Audiència i tancament de la convocatòria
1. Transcorregut el termini de justificació, per decret de la presidència de la Diputació, s’ha
d’aprovar la liquidació provisional i d’habilitar un termini d’audiència de 15 dies, a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi pertinent.
2. Transcorregut el termini d’audiència, es durà a terme la liquidació definitiva i la revocació
dels ajuts no justificats.
3. La publicació de les liquidacions provisional i definitiva al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de
l’article 45.1 de la Llei 39/2015. La publicació s’ha de realitzar en el termini màxim de deu
dies des de l’aprovació.
Article 37. Avaluació d’impacte i rendiment de comptes
1. Mitjançant el present Programa complementari, es posa a disposició dels municipis que
tinguin polígons d’activitat econòmica un suport de 15.000.000 d’euros. Aquest import
global s’adreçarà a cobrir fins a un 75% del pressupost de les actuacions, o projectes,
que duguin a terme els ens locals destinataris i serà complementat amb l’aportació dels
propis ens i, si s’escau, d’altres entitats privades o públiques.
2. Per avaluar l’assoliment d’aquests valors, en aquesta convocatòria s’estableixen els
indicadors de resultat següents:
a. Nombre de projectes aprovats per cada línia de suport (mínim de 5 projectes per als
plans integrals i de 16 per als projectes específics).
b. Nombre de serveis i infraestructures renovades o creades segons el tipus d’actuació
d’inversió (mínim de 44).
c. Nombre de polígons d’activitat econòmica participants per cada grup de tipologia
d’actuacions d’inversió. Per als plans integrals, un mínim de 14 PAE, i per als
projectes específics, un mínim de 18.
d. Nombre d’empreses i treballadors beneficiats per les actuacions (superior a 2.000
empreses i 40.000 treballadors).
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e. Percentatge de projectes que incorporen actuacions d’eficiència energètica (superior
al 40%).
f. Percentatge de projectes que incorporen actuacions d’igualtat d’oportunitats per raó
de gènere, capacitats diverses, risc d’exclusió (superior al 15%).
3. L’obtenció i explotació de les dades de referència, necessàries per avaluar l’assoliment
dels objectius del present Programa complementari correspon a la Gerència de Serveis
de Promoció Econòmica i Ocupació.
4. Els resultats de l’anàlisi es traslladaran oportunament, mitjançant informe emès per la
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació a la Direcció de Serveis de
Cooperació Local. En paral·lel, el centre gestor desenvoluparà totes aquelles altres
actuacions que siguin pertinents als efectes de retre comptes dels resultats obtinguts,
tant interna com externament.
Article 38. Règim jurídic
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present
Programa complementari el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” i les disposicions que el desenvolupen.
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia d’ajuts es
troba constituït per:
a. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
c. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
d. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
e. Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local.
f. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
g. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
h. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la que es
modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
i. 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, i resta de normativa
vinculada que resulti aplicable.
j. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
k. Reglament general (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 de abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
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personals i a la lliure circulació de les dades, d’obligat compliment a partir del 25 de
maig del 2018.
l. Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i
les Bases d’execució del pressupost general per al present exercici de la Diputació.
m. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
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El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies senyor president, bon dia. Bé, probablement, és
el dictamen més important d’aquesta Junta de Govern, i és un dictamen que ja va ser
anunciat en el seu dia. Una de les coses que ens ha sorprès al llegir el propi dictamen
és que la disposició d’aquests quinze milions d’euros, d’aquesta segona edició, es farà
en tres milions d’euros de disposició al 2019, i dotze al 2020. I ens agradaria saber el
per què, més enllà de la disponibilitat efectiva, a l’hora de realitzar les actuacions als
polígons. Gràcies.
El president, senyor Castells, contesta dient: Perquè, malgrat que posem a
disposició aquests diners, s’han de fer les valoracions, per tant, s’han de presentar els
projectes. La Diputació farà l’assignació de la puntuació als ajuntaments. Quan a
aquests ajuntaments se’ls atorgui la subvenció hauran de comunicar-los-hi la
subvenció, o hauran de posar-ho en el seu pressupost. Generaran el crèdit per tirar-ho
endavant, després hauran d’encarregar els projectes executius per les obres. I el
càlcul que hem fet és que, malgrat posar aquesta disposició, i posant més diners el
2020, moltes d’aquestes obres s’acabaran fent el 2021, segurament també. Per tant,
en aquest sentit, hem seguit el criteri de racionalitat i de sentit comú que ens indica
que estem en una dificultat extraordinària dels ajuntaments per licitar obres, vinculada
també a la nova llei de contractació, que fa que tots els processos s’allarguin més del
que toca. Per tant, és de sentit comú el que hem aprovat avui amb aquesta disposició
pressupostària.
Seguidament, dona la paraula a la diputada delegada de Promoció Econòmica i
Ocupació, senyora Recasens (CiU), per completar la resposta, i aquesta diu: Sí.
Super brevíssim. Només que aquesta vegada, com que és la segona convocatòria,
tenim l’experiència ja de la primera convocatòria, i ja ens belluguem sobre els timings i
sobre els terminis, com deia ara el president, dels ajuntaments amb molt més
coneixement de causa del que ho havíem fet a la primera convocatòria i, per tant,
tenim una mica ja més d’expertesa per poder periodificar bé.
Subdirecció d’Edificació
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus
contradictoris núm. 1 i la modificació del contracte de les obres del “Projecte
executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del
Recinte de l’Escola Industrial”, adjudicat a 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 suposa un increment del preu del contracte per un import de trescents setze mil set-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims
(316.789,63) €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de seixanta-sis mil
cinc-cents vint-i-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims (66.525,82) €, resulta per un
total de tres-cents vuitanta-tres mil tres-cents quinze euros amb quaranta-cinc
cèntims (383.315,45) €, IVA inclòs.- La Junta, de conformitat amb la proposta
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formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la
ciutat de Barcelona, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de
desembre de 2016 (ref. registre A 677/16), es va adjudicar a la proposta d’UTE
formada per les empreses COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS
INDUSTRIALES, SLU, amb NIF B64381072 i COMSA, SAU, amb NIF A08031098,
l’execució de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”
(P14UI1578), per un import de quatre milions noranta-dos mil vint-i-un euros
amb cinquanta-dos cèntims (4.092.021,52 €), IVA exclòs, més vuit-cents
cinquanta-nou mil tres-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims
(859.324,52 €) en concepte del 21% d’IVA, resultant un import total de quatre
milions nou-cents cinquanta-un mil tres-cents quaranta-sis euros amb quatre
cèntims (4.951.346,04 €) IVA inclòs, i amb un termini d’execució de vint-i-quatre
(24) mesos.
2. La proposta d’UTE formada per les empreses COMSA INSTALACIONES Y
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU i COMSA, SAU va dipositar a la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona la garantia definitiva per import de dos-cents quatre mil
sis-cents un euros amb vuit cèntims (204.601,08 €), equivalent al 5% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs, constituïda de la manera següent:
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA per import de
vuitanta-un mil vuit-cents quaranta euros amb quaranta-tres cèntims
(81.840,43 €), dipositat per l’empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS
INDUSTRIALES, SLU, en data 7 de novembre de 2016 (assentament núm.
1000208156).
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA per import de cent
vint-i-dos mil set-cents seixanta euros amb seixanta-cinc cèntims
(122.760,65 €), dipositat per l’empresa COMSA, SAU, en data 7 de novembre
de 2016 (assentament núm. 1000208127).
3. En data 13 de gener de 2017, es va formalitzar la inscripció en el Registre especial
d’unions temporals d’empreses, de la constitució de 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, segons escriptura autoritzada en data 9 de novembre de 2016,
amb número de protocol 1331, pel senyor Luis F. Pazos Pezzi, Notari de l’Il·lustre
Col·legi de Notaris de Catalunya i degudament validada per aquesta Diputació.
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4. En data 13 de febrer de 2017, la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA,
SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona, van
formalitzar el contracte d’obres de referència.
5. En data 8 de maig de 2017, es va formalitzar l’acta d’inici de les obres on es va
acordar que el termini d’execució començaria a comptar al dia següent de la seva
signatura, per la qual cosa el termini d’execució finalitzarà el 8 de maig de 2019.
6. En data 7 de setembre de 2018, la direcció de l’obra i l’empresa contractista han
signat l’acta de preus contradictoris núm. 1 de les obres de referència, que inclou
des del PC01, per import de 17.666,19 €, al PC17, per import de 29.225,92 €, els
quals estan motivats per afrontar circumstàncies previstes en el Plec de clàusules
administratives particulars i per causes no previstes en el Plec esmentat.
7. En data 12 de setembre de 2018, la direcció de l’obra ha emès un informe amb el
text literal següent:
“INFORME PRIMERA MODIFICACIÓ CONTRACTE del “Projecte executiu de la
rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola
Industrial” expedient P14UI1578 adjudicat a la UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària del 22 de desembre de 2016, es va
adjudicar el contracte d’obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola Industrial” a la unió
temporal d’empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y
SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL per un
import de 4.092.021,52 €, IVA exclòs.
El contracte establia un termini d’execució de vint i quatre (24) mesos a comptar des de la
data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja havia estat notificada
l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari,
l’inici de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres.
A dia 8 de maig de 2017 es procedeix a la formalització de l’acta d’inici de les obres del
projecte de referència, quin termini d’execució començarà a comptar el mateix dia de la
formalització de l’acta.
Les obres objecte del present contracte, consisteixen en la reforma de l’edifici Paranimf,
dotant-lo de nous accessos als espais interiors, els acabats interiors de la sala i els
equipaments tècnics que la facin funcionar com un equipament versàtil que per la seva
singularitat i morfologia podrà utilitzar-se per múltiples i variats esdeveniments i que serà
una peça clau de divulgació del municipi i el món local.
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Causes de modificació del contracte
La clàusula 2.3 del Plec de Clàusules administratives particulars del Contracte preveu com a
causes de modificació del contracte les següents:
1 Modificacions derivades de trobar un sistema constructiu existent diferent al previst o
amb les condicions d’ús minvades, en els següents punts: forats a forjats i a coberta,
punts de recolzament a parets, cap de pilar, bigues, forjats, unions a estructura
metàl·lica existent que obligui a modificar els materials o la solució estructural
proposada, amb independència que eventualment comportin una modificació de
projecte.
La modificació podrà afectar com a màxim, al 10% del preu del contracte (en més o
en menys).
2 Modificacions en les instal·lacions i materials com a conseqüència del mesurament de
nivells d’atenuació acústica diferents als esperats.
La modificació podrà afectar com a màxim, al 3,5 % del preu del contracte (en més o
en menys).
3 Modificacions derivades de trobar materials no previstos, deteriorats o contaminants
ocults i que es detectin durant l’obra; així com instal·lacions no previstes ocultes que
hagin de ser substituïdes o modificades en el seu recorregut.
La modificació podrà afectar com a màxim, al 3% del preu del contracte (en més o en
menys).
En el decurs de les obres de referència, han aparegut una sèrie de preus contradictoris que
donen cos a aquesta acta núm. 1.
Es proposa l’aprovació de nous preus contradictoris motivats per poder afrontar
circumstàncies aprovades al plec i circumstàncies no previstes al plec. Els nous preus no
suposen una alteració substancial de l’objecte i característiques del projecte original i és el
següent:
1.- Modificacions previstes en Plec de Clàusules administratives particulars
Modificació derivades de trobar un sistema constructiu existent diferent al previst o
amb les condicions d’ús minvades.
PC01. Impermeabilització de la coberta de la sala climatitzadors mitjançant un sistema
continu de poliúria amb base aquosa, denominada AQUAPRO PY1000, prèvia a una
execució de mitges canyes flexibles en el perímetre per rebre la impermeabilització i una
preparació del suport. Inclou un aïllament de planxa de poliestirè extruït de 70 mm de gruix
l·locat sense adherir. (17.666,19 €/ut PEM)
Aquest preu està motivat per la anàlisis i valoració de les condicions d’ús del forjat de
l’escala imperial (edifico 12); que concloent en uns canvis en l’estructura metàl·lica del forjat
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inferior de la nova sala de climatitzadors, per tal de reduir gruixos i càrregues; així com
utilitzar un sistema d’impermeabilització de més ràpida aplicació.
Amb l’aplicació del PC01 no serà necessari executar les partides d’obra FHNALDR4,
E7B37A90, E721HEP6, E7B451B0, E7C2E771, E93A14E0, E9D19T17, E7Z327P5 del
capítol 01.01.04.01 COBERTES.
Partida

Unitats

Descripció

FHNALDR4

M2

E7B37A90

M2

E721HEP6

M2

E7B451B0

M2

E7C2E771

M2

E93A14E0

M2

E9D19T17

M2

E7Z327P5

M2

Formació de pendents amb formigó
cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà
Geotèxtil format per feltre de fibra de
vidre teixit de 90 a 100 g/m2, col·locat
sense adherir
Membrana per a impermeabilització de
cobertes GA-6 segons UNE 104402, de
dues làmines, de densitat superficial 6,9
kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40/G amb una
armadura FV de feltre de fibra de vidre
de 60 g/m2 i acabat de color estàndard
sobre làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació
Geotèxtil format per feltre de polièster no
teixit lligat mecànicament de 110 a 130
g/m2, col·locat sense adherir
Aïllament de planxa de poliestirè extruït
(XPS) UNE-EN 13164 de 70 mm de gruix
i resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2,059 i 1,892
m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir
Recrescuda del suport de paviments, de
4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4
Paviment exterior de rajola ceràmica
comuna, grup AIIb/AIII (UNE-EN 14411),
de forma rectangular, de 37x37 cm, de
color vermell, col·locada amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 E ( UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (
UNE-EN 13888)
Reforç lineal de membrana, amb làmina
bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FP amb
armadura de feltre de polièster de 130
g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

Preu
unitari
13,35

Amidament
72,82

Import
total
972,12

2,20

87,38

192,24

33,88

87,38

2.960,47

1,78

87,38

156,41

15,20

72,82

1.106,83

8,24

72,82

600,02

25,43

72,82

1.851,76

21,42

35,20

753,98
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PC05. Execució de subbase de solera amb graves per a paviment de les zones comuns de
la planta baixa. Les feines s’inicien amb l’aportació i extensió del material granular. Al
tractar-se de zones petites i de difícil accés, serà necessari d’us dúmper i una mini
carregadora que aproximarà al màxim el material. A les zones més difícils els material
s’estendrà manualment A posteriori es col·locarà un mallat 15*15-6 i es formigonarà la
solera amb dúmper. La estesa serà amb mitjans manual, i l’acabat serà reglejat. (92,14€/m2
PEM)
Aquest preu contradictori està motivat per la inexistència d’una solera o forjat sanitari en part
de la superfície útil en planta baixa de l’equipament on poder recolzar el nou paviment, i que
s’ha pogut contrastar al fer les excavacions de rases, supòsit recollit al primer apartat de la
clàusula 2.3 del Plec.
PC07. Aplicació de pintura intumescent en espessors suficients per aconseguir una
capacitat portant de 60 minuts (R60), previ a l’aplicació d’una imprimació anticorrosiva
compatible i un acabat amb esmalt acrílic amb RAL Standard; per tal d’aconseguir el grau
de protecció al foc de l’estructura metàl·lica (bigues i platines) de la cúpula del llanternó, tot
segons CTE. (234,13 €/m2 PEM)
Aquest preu contradictori està motivat per la confirmació en obra amb els assajos
corresponents fets amb laboratori homologat, que la protecció al foc existent a l’estructura
del llanternó no era la requerida per la llicència d’activitats concedida, per tant les seves
condicions d’ús es troben minvades, supòsit recollit al primer apartat de la clàusula 2.3 del
Plec.
PC.10. Tractament de sanejament i protecció realitzat sobre els marcs de fusta del dos
nivells de vitralls del Paranimf, executat per ambdues cares; i que inclou: neteja i escatat de
velles pintures en mal estat i/o mal adherides als marcs de fusta, mitjançant paper abrasiu i
espàtules metàl·liques; raspallat de la pols i brutícia residuals i aplicació de producte Xylazel
Fondo WB amb base aigua, protector contra fongs, preventiu i curatiu contra insectes
xilòfags, d'elevada penetració en el suport. (12.668,18 €/ut PEM)
Aquest preu contradictori està motivat per la confirmació en obra del mal estat de
conservació dels marcs de fusta i la conseqüent minva en les seves prestacions actuals;
que no es va poder analitzar en fase de projecte donada la seva ubicació inaccessible. Els
marcs perimetrals de fusta són la base i els suport a l’obra de fàbrica dels dos nivells de
vitralls de la cúpula.
PC11. Feines d’obertura i adaptació dels forjats i parets existents per instal·lar dos
ascensors en l’àmbit de les escales dels torreons, deixant un forat de dimensions mínimes
de 1320*1400 mm. Execució de tall i extracció de 15 cm de paret de fàbrica de maó
mitjançant treballs manuals per adequar espai existent a obra per tal d’adaptar-nos a les
mides del forat requerides per a la posterior instal·lació dels ascensors 4 i 5. Inclou el repicat
de mamposteria en la part posterior de la façana i parets laterals. (9.523,35 €/ud PEM)
Aquest preu contradictori està motivat per la necessitat de fer un enderroc manual i controlat
dels fonaments i les parets existents on es localitzen els ascensors 4 i 5, donada la
composició i disposició de la mamposteria, que obliga al canvi en el procés d’execució de
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l’enderroc i dels mitjans auxiliars a emprar, supòsit recollit al primer apartat de la clàusula
2.3 del Plec
PC14. Subministra e instal·lació de peça especial de remat per rebre el parallamps. Peça
especial de xapa d’acer de dimensions i forma que s’adapta a la part superior de la cúpula;
que a la vegada de fer de remat per garantir l’estanqueïtat permet cargolar i fer de subjecció
del màstil del parallamps previst en projecte; sense necessitat de desmuntar la coberta per
buscar un bon suport a l’estructura existent. A més incorpora tres vents que garanteixen
l’estabilitat del conjunt. (4.635,00 €/ud PEM)
Aquest preu contradictori està motivat per la necessitat de variar el sistema previst
d’ancoratge del parallamps de projecte situat a la vèrtex superior de la cúpula, del que no es
coneixia quin era l’estat de l’estructura. La solució de prescindir de l’estructura existent ha
motivat el canvi en el sistema d’ancoratge del mateix, supòsit recollit al primer apartat de la
clàusula 2.3 del Plec.
PC15. Treballs necessaris per la instal·lació de dos nous exutoris a coberta de mides
especials adaptats als faldons de coberta. Serà necessari el desmuntatge de les teules dels
dos faldons afectats, per a la seva posterior col·locació adaptades al nou forat. Desmuntatge
i adequació dels taulons i bigues de fusta de les zones afectades. Un cop instal·lat el
bastiment de l’exutori sobre el marc de fusta es realitzarà la impermeabilització dels
perímetres i entarimat de fusta, per a la posterior instal·lació de les teules. (45.012,29 €/ud
PEM)
Aquest preu contradictori està motivat per la confirmació en obra de la impossibilitat tècnica
de que les llindes d’obra ceràmica del buit d’obra dels vitralls de la cúpula suportin el
moment produït per l’obertura motoritzada a 27º dels conjunts vitralls-exutoris en cas
d’incendi o ventilació, donat el pes del conjunt marc de fulla-vidre acústic 30 mm i motor.
Amb l’aplicació del PC15 no serà necessari executar les partides d’obra K5F5LDR6, del
capítol 01.01.04.04 FUSTERIA I SERRALLERIA
Partida

Unitats Descripció

K5F5LDR6

UT

Subministrament
i
muntatge
d'airejador COLT model KAMALEON
E.O
COLT
KAE/FES/RE/T/1000/2250/PA
MIB24/10307FX/X/PS
o
similar.
Airejador COLT model KAMALEON E
de comporta en ´´V´´ para la seva
instal·lació en façana per evacuació
de fums d'incendi i ventilació diària.
Marc i finestra extruïda en aleació
d'alumini extrusionat BS1474 perfil
exterior especial i junquillos de goma
per garantida la seva estanqueïtat

Preu
unitari
2.955,95

Amidament
8,00

Import
total
23.647,60

PC16. Treballs de reparació de la impermeabilització existent dels canalons de la cúpula.
Retirada de la tela asfàltica existent dels dos canalons, inclosa la peça de remat de plàstic
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del perímetre, preparació del suport mitjançant morter deixant la base òptima per rebre el
projectat de poliurea (24.435,29 €/ud PEM)
Aquest preu contradictori està motivat per l’aparició durant l’execució de les obres
problemes de filtracions d’aigua a la cúpula, que un cop estudiades han confirmat
deficient estat de conservació de la impermeabilització dels canalons i per tant la minva
les prestacions de part de la impermeabilització de la coberta, i que en fase de projecte
es van detectar.

de
un
de
no

Els preus contradictoris PC01, PC05, PC07, PC10, PC11, PC14, PC15 i PC16 suposen un
increment respecte del preu de contracta del 4,39%.
2.- Modificacions no previstes en Plec de Clàusules administratives particulars
PC03. Feines a taller de corbar el col·lector general de 3 del col·lector dels ruixadors de
l'amfiteatre, per tal que aquest s’adapti a la geometria de l’amfiteatre.
62,14 €/ml PEM
El preu contradictori PC03 està motivat per la necessitat de garantir la geometria circular de
l’amfiteatre en aquelles instal·lacions vistes. En projecte, el col·lector es distribuïa al voltant
de l’anell de l’amfiteatre mitjançant la unió de poligonals. La direcció d’obra decideix que el
col·lector de 3” es porti a taller per tal de donar-li el radi de l’amfiteatre.
PC04. Subministra e instal·lació de noves caixes encastades al terra de la platea per a
instal·lacions elèctriques i audiovisuals.
5.316,52 €/pa PEM
El preu contradictori PC04 està motivat com a conseqüència del re-estudi de les necessitats
i configuracions de la platea. Les noves configuracions del mobiliari de sala requereixen de
la instal·lació de noves caixes encastades Pinanson per endolls de potència; i les ja
existents, donades les seves característiques, necessiten d’una caixa prèvia per encastar al
recrescut que les protegiran.
Amb l’aplicació del PC04 no serà necessari executar les partides d’obra EKCITOP1 del
capítol 01.02.01.07 MECANISMES.
Partida

Unitats

Descripció

EKCITOP1

ut

Subm. i col. de caixa per
encastar a paviment CIMA
SIMON
CONNECT
gamma
CIMA sèrie S ref. S170 d'1
mòdul, de 70 mm. Composició:
* 1 Base d'endoll doble schuko
S1-9 de color blanc.
S'inclou marc i p.p. de material
auxiliar per al seu muntatge.

Preu
unitari
56,43

Amidament
11,00

Import
total
620,73
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PC06. Subministra e instal·lació de vàlvules de sectorització en l’escomesa d’aigua
d’incendis de les BIES i dels ruixadors, tal i com disposen la resta d’edificis del recinte de
l’Escola Industrial.
1.464,20 €/pa PEM
El preu contradictori PC06 és un element no contemplat a projecte i que degut a que la resta
d’edificis del recinte disposen d’aquestes vàlvules, es decideix homogeneïtzar.
PC08. Subministra e instal·lació de repisa de fusta contraxapada de bedoll pintat ral 3017
situada al nivell dels ampits dels dos nivells de vitralls de la cúpula, com a remat inferior de
les cortines.
13.487,80 €/pa PEM
El preu contradictori PC08 és un element no contemplat a projecte donat que les cortines de
projecte sobrepassaven el nivell dels minvells dels vitralls i arribaven a la part inferior de les
passeres. Al fer-les arribar al nivell dels minvells, es fa necessari un remat per assegurarnos el remat de la cortina i evitar les filtracions de llums.
PC09. Subministra i col·locació de caixó de fusta per a pas d’instal·lacions en passera
primer nivell. Es compon de dos nivells de paviment de fusta, el superior amb paviment
Wisa Trans registrable de 30 mm amb peça i tauler de contraxapat de fusta de bedoll en la
part inferior. La part superior s’executarà amb un lateral fixe aprox. de 30 cm amb un pas
per a instal·lacions de 880*100 mm. La qualificació global de reacció al foc del conjunt serà
de B-s2,d0.
367,65 €/ml PEM
El preu contradictori PC09 està motivat per els canvis durant l’execució d’obra per tal
d’endreçar i ocultar els recorreguts de les safates d’instal·lacions elèctriques i escena
tècniques que al projecte anaven vistes per la jàssera inferior del llanternó, i ara es redrecen
i es fan registrables per el caixó que fa de terra de la passera inferior.
Amb l’aplicació del PC09 no serà necessari executar les partides d’obra E9QCDF01 del
capítol 01.09.06 PASSERA INFERIOR.
Partida

Unitats

Descripció

E9QCDF01

M2

Paviment de fusta registrable, format per
tauler contraxapat de fusta de bedoll tipus
WISA-TRANS o equivalent de 30mm de
gruix, acabat amb laminat fenòlic, amb
reacció al foc B-s2, d0 i tractament
insecticida-fungicida, fixat mecànicament
sobre estructura metàl·lica o enllatat de
fusta. La qualificació global de reacció al
foc del conjunt serà B-s2, d0.
S’inclou estructura de suport de paviment
de passeres composta per perfils tubulars
d'acer, de dimensions 60-40-3mm cada
60cm,
pintada
amb
dues
capes
d’imprimació antioxidant de diferent color,
treballat a taller i col·locat a l'obra amb
soldadors, tot segons detalls de plànols.

Preu
unitari
93,14

Amidament
65,50

Import
total
6.100,67
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PC12. Execució de l’ampliació de l’ample de graonat d'escales de públic 1 i 2 d'accés a
l'amfiteatre. Inclou encofrat inferior, trepants perimetrals a paret de fàbrica i al cantell del
forjat existent per unió de l'armadura, armat, realització d'encofrat de cantells i formigonat.
6.810,01 €/ut PEM
El preu contradictori PC12 està motivat per els canvis en les escales 1 i 2, amb l’eliminació
d’un dels ulls d’escala per tal de corregir les deficiències en les plomades dels forjats
d’escala; i que s’havien de solucionar.
PC.13 Subministra i col·locació de conductes de climatització en acabat lacat llis d'execució
especial d'impulsió de platea de diàmetre 650 mm i conducte de retorn de 850 mm de
l’amfiteatre; amb aïllament interior k-flex de 30 mm.
80.565,62 €/ut PEM
El preu contradictori PC13 està motivat per dues circumstàncies, una és la necessitat d’aïllar
tèrmicament els conductes per evitar condensacions i que no havia estat previst a projecte; i
per altre banda la necessitat de canviar la tipologia de conducte de tipus helicoïdal de xapa
a conducte llis, per tal de que la imatge del mateix, ja que es tracta d’un conducte de grans
dimensions vist, reprodueixi l’anell de la cúpula del llanternó en el seu recorregut.
Amb l’aplicació del PC13 no serà necessari executar les partides d’obra EA00TH6200,
EA00TH4500 i EA00TH4400 del capítol 01.02.09.1B CONDUCTES D’AIRE I ELEMENTS
DE DIFUSIÓ.
Partida

Unitats

Descripció

EA00TH6200

ml

EA00TH4500

ml

EA00TH4400

ml

Subm. i col. de tub helicoïdal
galvanitzat amb xapa lacada
(RAL segons D.F.) de 800 mm.
de diàmetre i 1 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de
tapa registre segons R.I.T.E i
suports.
Subm. i col. de tub helicoïdal
galvanitzat amb xapa lacada
(RAL segons D.F. de 600 mm.
de diàmetre i 0'7 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de
tapa registre segons R.I.T.E i
suports.
Subm. i col. de tub helicoïdal
galvanitzat amb xapa lacada
(RAL segons D.F. de 560 mm.
de diàmetre i 0'7 mm. de gruix,
amb p.p. d'accessoris, p.p. de
tapa registre segons R.I.T.E i
suports.

Preu
unitari
116,29

Amidament
28,84

Import
total
3.353,80

50,29

56,28

2.830,32

59,28

32

1.896,96

PC.17 Subministra i col·locació de plataformes escèniques NIVOFLEX model MULTI de
dimensions 2000*1000 i 1900*100, faldons frontals i joc de rodes per convertir dues
plataformes en carro, per tal de transportar les mateixes.
29.225,92 €/ut PEM
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El preu contradictori PC17 està motivat per la impossibilitat d’encabir la plataforma escènica
prevista a projecte, en el gruix de fosso previst a la platea. Les plataformes Airstage de
Nivoflex requereixen d’un fosso de 20 cm en posició recollida i en obra s’ha pogut
comprovar amb nivells reals que en el cas més desfavorable es disposa només de 16 cm.
Amb l’aplicació del PC17 no serà necessari executar les partides d’obra ELV1DF01,
ELV1DF02, ELV1DF03, E865DF01, E865DF02 i E865DF03 del capítol 01.01.09.01
PLATAFORMES MÒBILS.
Partida

Unitats

Descripció

ELV1DF01

ut

ELV1DF02

ut

ELV1DF03

ut

Plataforma escènica Nivoflex Airstage de
Schnakenberg o equivalent de mesura
especial 210x100cm de perfils d'alumini i
tubs d'acer amb sistema d'alçades
variables de tisores amb 5 posicions
preestablertes no estàndards. Paviment de
fusta enllistonada de 22 mm resistent al foc
per revestir amb parquet. Collades al forjat
de formigó amb suports metàl·lics per
anivellar-les amb el paviment de la sala, 28
cm sobre el formigó. Carrega útil de 750
kg/m.
Plataforma escènica Nivoflex Airstage de
Schnakenberg o equivalent de mesura
estàndard 200x100cm de perfils d'alumini i
tubs d'acer amb sistema d'alçades
variables de tisores amb 5 posicions
preestablertes no estàndards. Paviment de
fusta enllistonada de 22 mm resistent al foc
per revestir amb parquet. Collades al forjat
de formigó amb suports metàl·lics per
anivellar-les amb el paviment de la sala,
28cm sobre el formigó. Carrega útil de 750
kg/m².
Plataforma escènica Nivoflex Airstage de
Schnakenberg o equivalent de mesura
especial 200x160cm de perfils d'alumini i
tubs d'acer amb sistema d'alçades
variables de tisores amb 5 posicions
preestablertes no estàndards. Paviment de
fusta enllistonada de 22 mm resistent al foc
per revestir amb parquet. Collades al forjat
de formigó amb suports metàl·lics per
anivellar-les amb el paviment de la sala, 28
cm sobre el formigó. Carrega útil de 750
kg/m.

Preu
unitari
1.019,21

Amidament
60

Import
total
61.152,60

929,21

4

3.716,84

1.587,21

2

3.174,42
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E865DF01

ut

E865DF02

ut

E865DF03

ut

Faldó pel frontal de l'escena de 210x80cm
de contraxapat de fusta de 25 mm,
resistent al foc B-s2, d0, emmarcada amb
perfil L d'alumini. Pivots per encaixar en
forats del paviment i elements roscats de
subjecció en els perfils de les plataformes
tipus Nivoflex. Acabat de fusta de Okume
envernissada
i
tenyida.
S'inclouen
perforacions aire condicionat
Faldó pel frontal de l'escena de 210x80cm
de contraxapat de fusta de 25 mm,
resistent al foc B-s2, d0, emmarcada amb
perfil L d'alumini. Pivots per encaixar en
forats del paviment i elements roscats de
subjecció en els perfils de les plataformes
tipus Nivoflex. Acabat de fusta de Okume
envernissada i tenyida.
Faldó pel frontal de l'escena de 220x80cm
de contraxapat de fusta de 25 mm,
resistent al foc B-s2, d0, emmarcada amb
perfil L d'alumini. Pivots per encaixar en
forats del paviment i elements roscats de
subjecció en la perfilaria metàl·lica de
l'estructura fixe d'escenari, per tal de
tancar els conductes de retorn del clima
sota la part fixe de l'escenari. Acabat de
fusta de Okume envernissada i tenyida.
S'inclouen perforacions aire condicionat

188,70

6

1.132,20

96,30

6

578,16

188,7

6

1.132,20

PC02.Subministra e instal·lació de cinc nous climatitzadors per tal de complir la norma
europea de EcoDisseny ErP18, que millora la eficiència energètica dels equips.
195.859,38 €/pa PEM
El preu contradictori PC02 està motivat per l’entrada en vigor de la normativa europea d’eco
disseny ErP16, i posteriorment la ErP18, que fa que els climatitzadors hagin d’adaptar la
seva eficiència energètica, que no s’exigia en les màquines de projecte. Les màquines que
s’instal·laran compliran els rendiments exigits a la ErP18.
Amb l’aplicació del PC02 no serà necessari executar les partides d’obra FACL14,
FA15FM0201, FA15FM0202 del capítol 01.02.09.18 EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ i la
FA15FM0203 del capítol 01.02.0A.1D VENTILADORS I EXTRACTORS
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Partida

Unitats

Descripció

FACL14

ut

FA15FM0201

ut

FA15FM0202

ut

FA15FM0203

Ut

Subm. i col. d'unitat de tractament d'aire a
4
tubs
AIRLAN
mod.
FMA-100.
Construïda amb perfils d'alumini i panells
Sandwich 50 mm de gruix format per
xapa exterior lacada en blanc amb pintura
de PVC de 20 micres de gruix no decolora
ble, poliuretà interior de 43 kg/m3 i xapa
zincada interior, safates de condensats
d'alumini, pre-bancada pròpia, bateria de
fred i calor. Característiques:
* Cabal impulsió: 9.250 m3/h. (150 Pa.
Pressió Disponible)
Subm. i col. d'unitat de tractament d'aire a
4
tubs
AIRLAN
mod.
FMA-195.
Construïda amb perfils d'alumini i panells
Sandwich 50 mm de gruix format per
xapa exterior lacada en blanc amb pintura
de PVC de 20 micres de gruix no decolora
ble, poliuretà interior de 43 kg/m3 i xapa
zincada interior, safates de condensats
d'alumini, pre-bancada pròpia, bateria de
fred i calor. Característiques:
* Cabal impulsió: 16.700 m3/h. (150 Pa.
Pressió Disponible)
Subm. i col. d'unitat de tractament d'aire a
4
tubs
AIRLAN
mod.
FMA-284.
Construïda amb perfils d'alumini i panells
Sandwich 50 mm de gruix format per
xapa exterior lacada en blanc amb pintura
de PVC de 20 micres de gruix no decolora
ble, poliuretà interior de 43 kg/m3 i xapa
zincada interior, safates de condensats
d'alumini, pre-bancada pròpia, bateria de
fred i calor. Característiques:
* Cabal impulsió: 22.200 m3/h. (150 Pa.
Pressió Disponible)
Subm. i col. d'unitat de tractament d'aire a
4
tubs
AIRLAN
mod.
FMA-078.
,Construïda amb perfils d'alumini i panells
Sandwich 50 mm de gruix format per
xapa exterior lacada en blanc amb pintura
de PVC de 20 micres de gruix no decolora
ble, poliuretà interior de 43 kg/m3 i xapa
zincada interior, safates de condensats
d'alumini, pre-bancada pròpia, bateria de
fred i calor. Característiques:
* Cabal impulsió: 7.010 m3/h. (150 Pa.
Pressió Disponible)

Preu
unitari
17.690,08

Amidament
2,00

Import
total
35.380,16

23.069,81

1,00

23.069,81

31.018,18

1,00

31.018,18

9.688,73

1,00

9.688,73
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Aquests preus contradictoris per causes imprevistes (PC02, PC03, PC04, PC06, PC08,
PC09, P12, PC13 i PC17) menys la partida d’obra que es deixa d’executar, suposen un
increment respecte del preu de contracte inicial de l’3,45 % (7,05 % dels nous preus i 3,60 de la partida que no s’executarà).
D’acord amb allò exposat l’execució dels nous preus proposats suposarà:
PEM projecte inicial
Import APC1 per causes previstes
Import que es deixa d'executar per
causes previstes
Import APC1 per causes no previstes
Import que es deixa d'executar
Increment PEM APC1
PEM projecte modificat per APC1
13% Despeses Generals
6% Benefici Industrial
Estudi de Seguretat i Salut
PRESS. PROJECTE MODIFICAT ABANS
IVA
Baixa adjudicació 0,3379999998
Import adjudicació modificat per APC1,
abans IVA
Import adjudicació projecte primitiu,
abans IVA
Diferència (increment APC1), abans
IVA

5.129.403,37
257.496,27 €

5,02%

-32.241,53 €

-0,63%

361.720,60 €
-184.845,78 €
402.129,56 €
5.531.532,93€
719.099,28 €
331.891,98 €
77.311,38 €

7,05%
-3,60%

6.659.835,57€
2.251.024,42€
4.408.811,15€
4.092.021,52
€
316.789,63 €

Estimació de la variació del pressupost del projecte
Aquests preus contradictoris subjectes a aprovació, suposaran un increment del preu de
contracte de 316.789,63 € més IVA al 21% per import de 66.525,82 €, resultant un total de
tres cents vuitanta
tres mil tres-cents quinze euros amb quaranta cinc cèntims
(383.315,45€) amb IVA.
L’execució d’aquests nous preus no alteren les condicions essencials de la licitació i
adjudicació i es considera estrictament indispensable per donar resposta a les causes
objectives descrites a cada cas.
Els nous preus contradictoris no impliquen la necessitat d’ampliar el termini previst d’obra.”

8.

La modificació proposada per la direcció de l’obra, respon a raons d’interès públic
consistents en assegurar la correcta execució de les obres projectades, mitjançant
la inclusió de nous preus contradictoris i l’exclusió dels preus que no s’executaran.
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9.

En l’informe transcrit es proposa l’aprovació d’uns nous preus i l’exclusió de
diversos preus inclosos en el projecte que impliquen la modificació del contracte
per causes previstes al primer apartat de la clàusula 2.3) del Plec de clàusules
administratives particulars, que suposen un increment del 4,39% del preu del
contracte. Es verifica que no se supera el percentatge del 10% fixat com a màxim
en l’apartat esmentat.

10. Així mateix, en l’informe transcrit es proposa l’aprovació de nous preus i l’exclusió
de diversos preus inclosos en el Projecte, per circumstàncies imprevistes.
Alguns preus obeeixen a la necessitat d’adequar la prestació contractada a les
necessitats que pretenien cobrir-se mitjançant el present contracte, degut a errors
o omissions en la redacció del projecte, que s’han posat de manifest amb
posterioritat a l’adjudicació del contracte, i que no eren previsibles amb anterioritat
aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en
l’elaboració del projecte. Altres preus nous responen a la necessitat d’ajustar la
prestació a especificacions tècniques aprovades amb posterioritat a l’adjudicació
del contracte.
Aquestes modificacions imprevistes suposen un increment del 3,45%, del preu del
contracte i no comporten l’alteració substancial de l’objecte i característiques del
Projecte, ni de les condicions essencials de la seva licitació i adjudicació.
11. La modificació contractual proposada suposa un increment en el preu del
contracte de tres-cents setze mil set-cents vuitanta-nou euros amb seixantatres cèntims (316.789,63 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de
seixanta-sis mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims
(66.525,82 €), resulta per un total de tres-cents vuitanta-tres mil tres-cents
quinze euros amb quaranta-cinc cèntims (383.315,45 €), IVA inclòs.
12. L’increment de la despesa (IVA inclòs), per import de tres-cents vuitanta-tres mil
tres-cents quinze euros amb quaranta-cinc cèntims (383.315,45 €), anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/10420/93310/62200 del pressupost
corporatiu vigent.
13. Per a l’execució dels nous preus, la direcció de l’obra no considera necessari
ampliar el termini d’execució de les obres.
14. L’empresa contractista haurà de reajustar la garantia definitiva constituïda, en el
sentit d’augmentar-la en quinze mil vuit-cents trenta-nou euros amb quarantavuit cèntims (15.839,48 €), import equivalent al 5% de l’increment del preu del
contracte, IVA exclòs.
15. El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra ha emès
un informe on es fa constar que “aquestes noves partides no fan necessàries les
modificacions del Pla de Seguretat i salut aprovat ni el seu pressupost”.
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16. De conformitat amb les consideracions exposades, resulta procedent aprovar
l’acta de preus contradictoris núm.1, així com la modificació del contracte de
referència en els termes abans exposats.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), el present contracte, en haver-se
adjudicat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei esmentada, es regeix pel
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
2. L’article 210 del TRLCSP disposa que l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa
d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que plantegi el seu
compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i
determinar-ne els efectes. Aquestes prerrogatives s’exerciran seguint el
procediment establert en l’article 211 del TRLCSP.
3. L’article 219.1 del TRLCSP disposa que els contractes administratius només podran
ser modificats per raons d’interès públic.
4. La clàusula 2.3) del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
aquesta contractació, preveu les causes de modificació del contracte de referència.
5. L’article 107 del TRLCSP defineix les causes imprevistes de modificació del
contracte.
6. L’article 99.3 del TRLCSP disposa que s’haurà de reajustar la garantia definitiva
constituïda, com a conseqüència de la modificació del contracte.
7. De conformitat amb la Disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP, la
secretària general de la Diputació de Barcelona ha d’emetre informe preceptiu en
relació a la modificació del contracte proposada.
8. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al Ple
les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb un
valor estimat que superi la quantia de sis milions d’euros.
9. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que
disposen els apartats 3.1.a) i c) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de 9 de juliol
de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’acta de preus contradictoris núm. 1 de les obres del “Projecte
executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del
Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), que inclou del PC1, per import de
17.666,19 € al PC17, per import de 29.225,92 €, que suposa un increment en el preu
del contracte de tres-cents setze mil set-cents vuitanta-nou euros amb seixantatres cèntims (316.789,63 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de
seixanta-sis mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims
(66.525,82 €), resulta per un total de tres-cents vuitanta-tres mil tres-cents quinze
euros amb quaranta-cinc cèntims (383.315,45 €), IVA inclòs.
Segon.- APROVAR la modificació del contracte relatiu a les obres esmentades,
formalitzat en data 13 de febrer de 2017 entre la Diputació de Barcelona i 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, de conformitat amb l’informe de la direcció de l’obra, de
data 12 de setembre de 2018, transcrit en la part expositiva del present dictamen, en
el sentit següent:
- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus
contradictoris núm. 1, que inclou del PC1 al PC17.
- Excloure del seu objecte els preus que es deixaran d’executar.
- Incrementar el preu del contracte en tres-cents setze mil set-cents vuitantanou euros amb seixanta-tres cèntims (316.789,63 €), IVA exclòs, per la qual
cosa el preu total del contracte serà de quatre milions quatre-cents vuit mil
vuit-cents onze euros amb quinze cèntims (4.408.811,15 €), IVA exclòs, més
nou-cents vint-i-cinc mil vuit-cents cinquanta euros amb trenta-quatre
cèntims (925.850,34 €), en concepte del 21% d’IVA, resultant un pressupost
total de cinc milions tres-cents trenta-quatre mil sis-cents seixanta-un euros
amb quaranta-nou cèntims (5.334.661,49 €), IVA inclòs.
Tercer.- ESTABLIR que la redacció de les clàusules del contracte de modificació serà
la següent:
“Primera. La Diputació de Barcelona i la Unió Temporal d’Empreses denominada
“COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, ambdues entitats degudament
representades pels sotasignats, formalitzen la modificació del contracte d’execució de les
obres del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del
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Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), formalitzat en data 13 de
febrer de 2017, en els termes següents:
-

Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus contradictoris
núm. 1, que inclou del PC1 al PC17.

-

Excloure del seu objecte els preus que es deixaran d’executar.

-

Incrementar el preu del contracte en tres-cents setze mil set-cents vuitanta-nou
euros amb seixanta-tres cèntims (316.789,63 €), IVA exclòs, per la qual cosa el
preu total del contracte serà de quatre milions quatre-cents vuit mil vuit-cents
onze euros amb quinze cèntims (4.408.811,15 €), IVA exclòs, més nou-cents vinti-cinc mil vuit-cents cinquanta euros amb trenta-quatre cèntims (925.850,34 €),
en concepte del 21% d’IVA, resultant un pressupost total de cinc milions tres-cents
trenta-quatre mil sis-cents seixanta-un euros amb quaranta-nou cèntims
(5.334.661,49 €), IVA inclòs.

Segona. Es modifica la clàusula segona, primer paràgraf, del contracte formalitzat, la qual
queda redactada de la manera següent:
‘Segon.- L’import d’execució de l’esmentat contracte es fixa en un pressupost de
quatre milions quatre-cents vuit mil vuit-cents onze euros amb quinze cèntims
(4.408.811,15 €), IVA exclòs, més nou-cents vint-i-cinc mil vuit-cents cinquanta
euros amb trenta-quatre cèntims (925.850,34 €), en concepte del 21% d’IVA,
resultant un pressupost total de cinc milions tres-cents trenta-quatre mil sis-cents
seixanta-un euros amb quaranta-nou cèntims (5.334.661,49 €), IVA inclòs.’”

Quart.- REAJUSTAR la despesa derivada del contracte de referència, en el sentit
d’incrementar-la en tres-cents vuitanta-tres mil tres-cents quinze euros amb
quaranta-cinc cèntims (383.315,45 €), amb càrrec de l’aplicació pressupostària
G/10420/93310/62200 del pressupost corporatiu vigent.
Cinquè.- COMUNICAR a l’adjudicatari que en el termini màxim de 15 dies hàbils a
comptar des de la recepció de la notificació de la present resolució, haurà de reajustar
la garantia definitiva, en el sentit d’incrementar-la en quinze mil vuit-cents trentanou euros amb quaranta-vuit cèntims (15.839,48 €), import equivalent al 5% de
l’increment del preu del contracte, IVA exclòs, d’acord amb el que preveu l’article 99.3
del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
Sisè.- ADVERTIR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar la modificació
del contracte amb la Diputació de Barcelona, en el termini màxim de 15 dies hàbils a
comptar des de la data de recepció de la notificació de la present resolució, de
conformitat amb allò que disposa l’article 219.2 del TRLCSP en relació amb l’article
156 del mateix text legal.
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Setè.- NOTIFICAR la present resolució a la Unió Temporal d’Empreses denominada
“COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU”
UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, contractista de les obres, al
senyor Francesc-Xavier Fabré Carreras, director de les obres, de l’empresa DILME
FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, SLP, a la senyora Verònica Martínez Martínez,
directora de l’execució de l’obra, al senyor Iván Martínez Iglesia, coordinador de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra, de l’empresa CAPRESA Y ASOCIADOS,
SL, i al responsable del contracte, amb indicació dels recursos procedents.
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Servei de Programació
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 18.000 €, a l’Ajuntament de Cercs, per a finançar
l’actuació local “Millora ef. energètica enllumenat de Sant Josep”, al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor 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 Cercs va presentar en data 20 setembre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Millora ef. energètica enllumenat de Sant Josep”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’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.
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
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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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cercs
Millora ef. energètica enllumenat de Sant
Josep
18.000,00 EUR
0%
0,56 %
496,37 EUR
10
60/2018

*d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 18.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 48.400 €, a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i
Rocafort, per a finançar l’actuació local “Honoraris projecte reparcel.lació River
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Park”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor 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 del Pont de Vilomara i Rocafort, va presentar en data 21 setembre de
2018 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Honoraris projecte reparcel.lació
River Park”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’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.
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:
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 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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Honoraris projecte reparcel·lació River Park
48.400,00 EUR
0%
0,56 %
1.334,69 EUR
10
62/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 48.400 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 49.500 €, a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i
Rocafort, per a finançar l’actuació local “Adequació parcial vestuaris piscina”, 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
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Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 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 del Pont de Vilomara i Rocafort, va presentar en data 21 setembre de
2018 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adequació parcial vestuaris
piscina”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta
a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’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.
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:
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 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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Adequació parcial vestuaris piscina
49.500,00 EUR
0%
0,56 %
1.365,03 EUR
10
61/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 49.500 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.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 77.100 €, a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i
Rocafort, per a finançar l’actuació local “Pavimentació carrers 8 i Farell”, 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
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Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 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 del Pont de Vilomara i Rocafort, va presentar en data 21 setembre de
2018 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pavimentació carrers 8 i Farell”,
la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’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.
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:
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 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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Pavimentació carrers 8 i Farell
77.100,00 EUR
0%
0,56 %
2.126,13 EUR
10
63/2018

*d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 77.100 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el
desistiment a petició de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort tres
expedients de l’any 2017 de Crèdit de Caixa.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
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“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 del Pont de Vilomara i Rocafort va presentar en data 1 de desembre
de 2017 tres sol·licituds per tal de finançar les inversions de l’any.
3. El Servei de Programació va obrir els expedients
Actuació:
Expedient:
Import:

Actuacions de seguretat edificis municipals
117/2017
20.000,00 Euros

Actuació:
Expedient:
Import:

Obres complementàries centre cívic Rocafort
118/2017
50.000,00 Euros

Actuació:
Expedient:
Import:

Reparació pavimentació i senyalitzacions viàries
119/2017
105.000,00 Euros

4. L’ajuntament ha comunicat l’ofici signat per l’Alcalde en data 26/09/2018 desistint al
préstec de Caixa de Crèdit 2017 per valor de 175.000,00 euros per realitzar les
actuacions:
Actuacions de Seguretat en edificis
Obres al centre cívic de Rocafort
Obres de reparació i pavimentació
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015)
2. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. ACCEPTAR EL DESISTIMENT de la sol·licitud dels expedients de Caixa de
Crèdit de l’any 2017 oberts al programari CCR que tot seguit es detalla:
Ens local: Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Actuació: Actuacions de seguretat edificis municipals
Import crèdit: 20.000,00 EUR
Interès: 0%
Anualitats: 10
Referència: 117/2017
Ens local: Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Actuació: Obres complementàries centre cívic Rocafort
Import crèdit: 50.000,00 EUR
Interès: 0%
Anualitats: 10
Referència: 118/2017
Ens local: Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Actuació: Reparació pavimentació i senyalitzacions viàries
Import crèdit: 105.000,00 EUR
Interès: 0%
Anualitats: 10
Referència: 119/2017
Segon. TANCAR l’expedient SAP 2018/0015446.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000€, a l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera, per a finançar l’actuació local “Adquisició maquinària
escombradora”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
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2. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, va presentar en data 10 setembre de
2018 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició maquinària
escombradora”, 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 la 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’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.
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 1/2018, 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. 7048/18 ( BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Adquisició maquinària escombradora
175.000,00 EUR
0%
-0,05 %
-219,03 EUR
5
59/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’ Ajuntament de Vic, per a finançar
l’actuació local “Contenidors de multiproducte i de vidre”, al 0% d’interès i a
retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Vic, va presentar en data 7 setembre de 2018 una sol·licitud per tal
de finançar la inversió “Contenidors de multiproducte i de vidre”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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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 la 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’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.
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 1/2018, 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. 7048/18 ( BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vic
Contenidors de multiproducte i de vidre
175.000,00 EUR
0%
-0,05 %
-219,03 EUR
5
58/2018

* d’acord amb la Resolució de 06.09.2018 (B.O.E. núm. 218, de 08.09.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 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.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 107.075,01 €, a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
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, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 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.
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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.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 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.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni, un cop formalitzat, al Registre de
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment
del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 02/08/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 2.957.550,00 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 Caldes de Montbui.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.957.550,00 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
0,709%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.709.709,95 EUR amb una
subvenció d’import de 107.075,01 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.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 107.075,01 EUR a l'Ajuntament de Caldes de
Montbui per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 02/08/2018, 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 Caldes de Montbui, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
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19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import d’11.684,60 €, a l'Ajuntament de Castellar del Vallès, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
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, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 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.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 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.
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Castellar del Vallès presentà en data 27/07/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 350.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 350.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,599%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 350.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 11.684,60 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.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 11.684,60 EUR a l'Ajuntament de Castellar del
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 27/07/2018, 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 Castellar del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
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Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’Addenda número I al conveni, signat el 8 de novembre de 2017, entre la
Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús
de diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació
Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a persones
en risc d’exclusió social.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

La Diputació de Barcelona i el seu Organisme Autònom Fundació Pública Casa de
Caritat són propietàries d’una sèrie d’habitatges al municipi de Barcelona de
naturalesa jurídica patrimonial, els quals són susceptibles d’arrendament o de
qualsevol altra forma de cessió d’ús.

2.

La gestió efectuada per la Diputació de Barcelona dels béns immobles de la
Fundació Pública Casa de Caritat ve determinada per l’encomanda de gestió
prevista a l’article 8 del Text refós dels seus estatuts, aprovats pel Ple de la
Corporació el 25 de gener de 1996 i publicats al BOPB núm. 40, de 15 de febrer
de 1996.

3.

Davant la crisi econòmica actual que pateix la nostre societat i que afecta,
especialment, al dret d’accés a l’habitatge, les administracions públiques, de forma
general, s’han implicat en fomentar polítiques d’ajuda a les persones socialment
més desfavorides i, en concret en l’àmbit de l’accés a l’habitatge.

4.

La Diputació de Barcelona, com administració pública implicada en la millora del
territori, s’ha plantejat l’impuls de programes que permetin garantir l’habitatge a
aquelles persones que viuen situacions de vulnerabilitat, ja sigui perquè han estat
desnonades o perquè no poden pagar un habitatge.

5.

Per acord de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2017 s’aprovà la minuta d’un
conveni a favor de Càritas Diocesana de Barcelona relatiu a la cessió d’ús, a favor
d’aquesta última de diversos habitatges propietat de la Diputació de Barcelona i de
la Fundació Pública Casa Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a
persones en risc d’exclusió social, el conveni es signà el 8 de novembre de 2017
per impulsar el referit programa.
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El pacte segon apartat tres del conveni signat el 8 de novembre de 2017 establia
que si durant la vigència d’aquest, la Diputació de Barcelona i la Fundació Pública
Casa de Caritat disposen de més habitatges, podran ser també objecte de cessió,
mitjançant la signatura d’una addenda.
6.

Per escrit rebut de data 31 de juliol de 2018 Càritas Diocesana de Barcelona ha
manifestat a la Diputació de Barcelona la necessitat d’allotjar a una família que es
troba en situació d’exclusió social i residencial, i manifesta el seu interès en que se
li cedeixin altres habitatges de similars característiques, per tal de continuar
impulsant la tasca del Programa d’habitatges per a persones amb risc d’exclusió
social. L’habitatge que ocupava la referida família necessita importants obres de
consolidació fent impossible que continuïn en el mateix. Fruït de la seva precària
situació econòmica no troben cap habitatge per llogar que s’adapti a la seva
situació.

7.

Com a conseqüència de que existeix una nova necessitat de disposar de nous
habitatges per part de Càritas Diocesana de Barcelona, es creu oportú proposar
l’aprovació d’una nova addenda al conveni de 8 de novembre de 2017, atès que
és voluntat de la Diputació de Barcelona col·laborar amb Càritas Diocesana de
Barcelona per impulsar programes que permetin garantir l’habitatge a aquelles
persones amb risc d’exclusió social.

8.

Actualment la Corporació disposa de quatre immobles susceptibles d’ésser
inclosos en el Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social.

9.

En relació a dos d’ells, els corresponents als pisos principal i 2n de l’immoble del
carrer Montserrat,17 estan en procés de recuperació per part de la Diputació de
Barcelona i una vegada estiguin a disposició de la Diputació de Barcelona es farà
entrega a Càritas Diocesana de Barcelona.

10. L’habitatge del carrer Mercaders núm. 16 , 1e pis de Barcelona és el sol·licitat per
Càritas Diocesana de Barcelona per la família a la qual es fa referència a la
sol·licitud rebuda el 31 de juliol de 2018 per part de Càritas Diocesana de
Barcelona.
11. Així mateix disposem d’un nou habitatge el del carrer Vilamarí, núm. 31 1r 2a de
característiques similars als anteriors i d’acord amb la referida sol·licitud de
Càritas Diocesana de Barcelona incorporem a l’addenda aquest quart habitatge
que ha quedat disponible.
12. Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat privada sense ànim de lucre de
l’Església catòlica que té com objectius promoure, orientar i coordinar l’acció social
i caritativa de la Diòcesi, i com a finalitat ajudar a la promoció humana i al
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desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar a la societat i promoure la
justícia social.
13. La Diputació de Barcelona no té previst que s’ocupin els espais sol·licitats per a la
realització de cap dels seus projectes propis d’actuació ni per als serveis que
presta, per la qual cosa es creu oportú atendre la petició de Càritas Diocesana.
14. 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.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 8 del Text refós dels Estatuts de la Fundació Pública Casa de
Caritat, aprovats pel Ple de la Corporació el 25 de gener de 1996 i publicats al BOPB
núm. 40, de 15 de febrer de 1996, pel qual s’encomana la gestió dels béns immobles
d’aquesta Fundació a la Diputació de Barcelona.
Segons el que estableix l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les seves
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat
jurídica per a disposar dels seus béns.
D’acord amb l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques, de caràcter bàsic, juntament amb els articles 203 i 219 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, i els articles 8 i 72 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en allò referent
als principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials.
Segons el previst a l’article 107 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de
les administracions públiques, de caràcter bàsic, en relació amb l’article 72.3 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals, que admet l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de
béns patrimonials quan la valoració de motivacions de caràcter social faci prevaler una
rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
L’article 8.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
públiques, de caràcter no bàsic, que vincula la gestió dels béns
desenvolupament i execució de les diferents polítiques públiques
particular, al de la política d’habitatge, en coordinació amb les
públiques competents.

administracions
patrimonials al
en vigor i, en
administracions

Als efectes de la comptabilització de l’operació patrimonial, i d’acord amb l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local, amb les cessions gratuïtes d’ús se seguirà el
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procediment de la norma 19a. de reconeixement i valoració “Adscripcions i altres
cessions gratuïtes d’ús de béns i drets”.
Vist l’article 47.1 de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la
disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que estableix que els
convenis que les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per la legislació
específica i, si no n’hi ha, per les disposicions del capítol II del Títol IX en els aspectes
en què sigui aplicable.
Vist l’apartat 3.4.h) de la Refosa 1/2018 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. 7048, de 9 de juliol de 2018, publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018, correspon per delegació del Ple de la Diputació de
Barcelona a la Junta de Govern la competència objecte d’aquest dictamen.
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 cessió d’ús, a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, de
diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública
Casa Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a persones en risc
d’exclusió social.
Segon. APROVAR l’addenda número I al conveni signat el 8 de novembre de 2017, a
favor de Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús, de diversos
d’habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Pública Casa de
Caritat, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“ADDENDA NÚMERO I AL CONVENI, SIGNAT EL 8 NOVEMBRE DE 2017, ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA RELATIU A LA
CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES PER A IMPULSAR UN PROGRAMA D’HABITATGES
PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ..
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, representada per....
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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I. Mitjançant acord de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2017 s’aprovà la minuta d’un
conveni a favor de Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús, a favor
d’aquesta última, de diversos habitatges propietat de la Diputació de Barcelona i de la
Fundació Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a persones
en risc d’exclusió social.
II. El referit conveni se signà el 8 de novembre de 2017 i, d’acord amb el pacte quart, aquest
tindrà una vigència de quatre anys, a comptar des de la darrera data de la seva signatura,
amb efectes des del dia 25 de setembre de 2017 per tant, la seva vigència finalitzarà el 24
de setembre de 2021.
III. El pacte segon apartat tres del conveni estableix que si durant la vigència d’aquest la
Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa de Caritat disposen de més habitatges,
podran ser també objecte de cessió, mitjançant la signatura d’una addenda.
IV. Actualment la Corporació disposa de quatre immobles susceptibles d’ésser inclosos en
el Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social.
D’aquest quatre habitatges dos d’ells, els corresponents als pisos principal i 2n de l’immoble
del carrer Montserrat, estan en procés de recuperació per part de la Diputació de Barcelona
i una vegada estiguin a disposició de la Corporació Barcelona es cediran a Càritas
Diocesana de Barcelona.
El tercer habitatge el del carrer Mercaders núm. 16, 1è pis de Barcelona va ser sol·licitat per
part de Càritas Diocesana de Barcelona mitjançant escrit rebut el 31 de juliol de 2018
Així mateix, disposem d’un nou habitatge el del carrer Vilamarí, núm. 31 1r 2a de
característiques similars als anteriors que d’acord amb la referida sol. licitud de Càritas
Diocesana de Barcelona incorporem a l’addenda aquest quart habitatge que ha quedat
disponible.
V. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquesta addenda, d’acord amb el següent
PACTE
Primer. Incloure a l’annex al conveni, signat el 8 de novembre de 2017, entre la Diputació
de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús d’habitatges per a
impulsar un Programa d’habitatges per a persones en risc d’exclusió social, els habitatges
següents:
Adreça
MERCADERS, 16

Habitatge
1r

Població
BARCELONA

Societat
Diputació de Barcelona

2

Sup. Útil (m )
63,00
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MONTSERRAT,17
MONTSERRAT,17
VILAMARÍ ,31

Pral
2n
1è 2a

BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA

Casa de Caritat
Casa de Caritat
Casa de Caritat

41,67
41,96
90,99

Segon. CONDICIONAR la cessió d’ús dels habitatges que a continuació es detallen :
Adreça
MONTSERRAT,17
MONTSERRAT,17

Habitatge Població
Pral
BARCELONA
2n
BARCELONA

Societat
Casa de Caritat
Casa de Caritat

Sup. Útil (m2)
41,67
41,96

a que s’hagin recuperat i estiguin a disposició de la Diputació de Barcelona es farà l’entrega
a Càritas Diocesana de Barcelona .
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquesta addenda número I”

Tercer. DETERMINAR que la cessió d’ús a efectes comptables, es realitza d’acord
amb el que s’estableix a 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, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial i la seva
comptabilització.
Quart. FACULTAR al Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona per a la signatura de qualsevol altre document que pugui
derivar-se dels presents acords.
Cinquè. TRAMETRE el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Sisè -NOTIFICAR els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i els
Ajuntaments de Tordera, Palafolls, Santa Susanna, Malgrat de Mar i Blanes, per
a impulsar la formulació i gestió de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Ates que els Ajuntaments de Blanes, Santa Susanna, Palafolls, Malgrat de Mar i
Tordera, tenen la voluntat de crear, impulsar i desenvolupar l’Espai Agrari de la Baixa
Tordera que, tenint com a eix estructurador del territori l’activitat agrària (agrícola,
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ramadera i forestal), conflueixen en els objectius de foment del creixement econòmic
local, la creació d'ocupació, la gestió territorial sostenible i el respecte pel medi natural
i pel progrés social.
Atès que, l’impuls, la consolidació, el desenvolupament i la gestió combinada agrícolasilvícola-pastoral del territori dels municipis es presenta com una oportunitat per
dinamitzar l’economia local, promoure la gestió territorial sostenible, crear noves
empreses i generar ocupació i reduir el risc d'incendis forestals, la pèrdua de
biodiversitat i la petjada ecològica.
Vist que, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona treballa en la
preservació dels valors naturals i culturals del territori, mitjançant la gestió activa, en
equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i l’ús social del territori en aliança
amb el món local i la resta d’agents públics i privats del territori.
Així mateix l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona dona suport
als ajuntaments, entre d’altres, a la cartografia, la posada en valor dels espais agraris
existents en el territori, en l’anàlisi i disseny d’estratègies i sistemes per la prevenció
d’incendis forestals, desenvolupament agrari i impuls de plans i estratègies
alimentàries pel desenvolupament local.
Vist que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona desenvolupa accions de suport i foment de l’activitat agrària amb la
participació i col·laboració en la presa de decisions de les administracions públiques
amb competències específiques en l’àmbit territorial.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari té com a missió, entre altres, posar en valor els espais agraris per reduir el risc
d’incendis forestals i recuperar i fomentar noves activitats econòmiques en aquest
àmbit en benefici de les persones i els seus territoris.
L’Espai Agrari de la Baixa Tordera l’integren tots aquells municipis situats a les planes
al·luvials de la Tordera. Aquest territori es caracteritza per un conjunt d’espais agraris
dedicats a l’agricultura de regadiu altament especialitzada, que dibuixa els contorns del
sòl no urbanitzable d’aquest territori. Aquesta activitat es combina amb els usos
ramaders i forestals de les zones de muntanya, tradicionalment destinats a la
producció de fusta i carbó d’alzina, fabricació de taps de suro, taulons de roure o
d’àlber per a la construcció i cèrcols de castanyer per a les botes. En definitiva, un
conjunt agrícola, ramader i forestal que esdevé un dels escassos vincles del territori
amb el seu passat, i un dels més significatius i identificadors del paisatge del delta de
la Tordera. En aquest sentit, el riu Tordera esdevé l’eix natural estructurador d’aquest
territori, i també definidor del seu paisatge singular.
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L’any 2017 s’inicia el procés per a constituir l’”Espai Agrari de la Baixa Tordera”, que
es concreta amb la formalització de la signatura el 15 de novembre de 2017 de la
“Carta per a la gestió i desenvolupament de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera” per part
dels Ajuntaments de Blanes, Santa Susanna, Palafolls, Malgrat de Mar i Tordera.
Signen també la carta les següents entitats privades relacionades amb el sector agrari:
Cooperativa Conca de la Tordera, Cooperativa Progrés-Garbí, Cooperativa Agrària de
Tordera, Unió de Pagesos i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). En la
carta acorden: establir un conveni de col·laboració per tal de fer possibles els mitjans
que impulsin, desenvolupin i assoleixin els objectius que s’inclouen en la mateixa;
promoure l’adhesió a la carta i la participació i col·laboració de les entitats públiques i
privades relacionades amb el sector agrícola i forestal; impulsar l’Espai Agrari de la
Baixa Tordera amb la convergència dels agents públics i privats interessats en la
preservació, millora i desenvolupament d’aquest àmbit; i promoure i donar a conèixer
l’Espai Agrari de la Baixa Tordera en àmbits i institucions més enllà dels estrictament
propis de l’Espai Agrari.
En aquesta carta es recullen també les principals línies d’actuació de la gestió que
podria tenir l’Espai Agrari de la Baixa Tordera: i. Reconèixer el paper econòmic,
professional i social que exerceixen els pagesos en la funció productiva; ii. Cercar el
suport tècnic i econòmic per impulsar les línies bàsiques d’actuació que contribueixin a
iniciar el procés de construcció de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera i que es
concreten en la creació i impuls de la marca de qualitat «Espai Agrari de la Baixa
Tordera», la creació d’un Sistema d’Informació Geogràfica de l’Espai Agrari de la Baixa
Tordera, la creació d’una oferta formativa per fer front al dèficit de treballadors
qualificats en el sector agrari, i impulsar accions de comunicació i difusió per apropar la
ciutadania al projecte «Espai Agrari de la Baixa Tordera»; iii. Redactar i aprovar un Pla
de Gestió i Desenvolupament (PGD) com a document que reculli l’acord institucional
entre els agents implicats; iv. Promoure la gestió forestal.
El 23 de novembre de 2017, els municipis impulsors de l’Espai Agrari de la Baixa
Tordera, sol·liciten formalment el suport de la Diputació de Barcelona per a la creació i
impuls de l’«Espai Agrari de la Baixa Tordera».
Vist que, la Diputació de Barcelona vol donar recolzament a les iniciatives dels
municipis per a la implementació de l’«Espai Agrari de la Baixa Tordera» mitjançant
l’assessorament i el suport tècnic en la redacció del Pla de Gestió i Desenvolupament,
en la redacció dels Plans d’actuació i en la gestió de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera,
així com participar en la divulgació de les bones pràctiques agràries i, en general, les
de tipus rural que se’n derivin.
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del
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Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Vist que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari ha elaborat la memòria justificativa tal i com estableix l’article
50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vist l'apartat 3.4.j.1) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/2018, de data 9 de juliol de 2018, i
publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació
de Barcelona i els Ajuntaments de Tordera, Palafolls, Santa Susanna, Malgrat de Mar i
Blanes, per impulsar la formulació i gestió de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera,
d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS
AJUNTAMENTS DE TORDERA, PALAFOLLS, SANTA SUSANNA, MALGRAT DE MAR I
BLANES PEL DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES ACTUACIONS CONDUENTS
AL DESENVOLUPAMENT DE L’ESPAI AGRARI DE LA BAIXA TORDERA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, i facultat d’acord amb la
Refosa 1/2018, 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.
7048/2018, de data 9 de juliol de 2018 (publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018),
assistit pel secretari delegat, Sr. Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència número 7233/18, de data 12 de juliol de 2018
(BOPB de 17/07/2018).
AJUNTAMENT DE TORDERA, representat per l’Alcalde, Il·lm. Sr. Joan Carles García i
Cañizares, i assistit pel secretari accidental de l’entitat, Sr. Marc Brugat Carreras.
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AJUNTAMENT DE PALAFOLLS, representat per l’Alcalde, Il·lm. Sr. Valentí Agustí i Bassa, i
assistit pel secretari de l’entitat, Sr. Joan Ignasi Carles i Ledesma.
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA, representat per l’Alcalde, Il·lm. Sr. Joan Campolier i
Montsant, i assistit pel secretari de l’entitat, Sr. Francesc Ortiz i Amat
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, representat per l’Alcaldessa, Il·lma. Sra. Ma.
Carmen Ponsa i Monge, i assistida pel secretari de l’entitat, Sr. Joan Carles Nonell i
Sendrós.
AJUNTAMENT DE BLANES, representat per l’Alcalde, Il·lm. Sr. Mario Ros i Vidal, i assistit
pel secretari de l’Ajuntament Sr. Joan Solà i Busquets.
MANIFESTEN
I.- Que les institucions signants del present conveni marc comparteixen la voluntat
d’impulsar i desenvolupar l’Espai Agrari de la Baixa Tordera que, tenint com a eix
estructurador del territori l’activitat agrària (agrícola, ramadera i forestal), conflueixen en els
objectius de foment del creixement econòmic local, la creació d'ocupació, la gestió territorial
sostenible i el respecte pel medi natural i pel progrés social. En la consecució d'aquestes
finalitats reconeixen que tenen un paper cabdal pel futur Espai Agrari de la Baixa Tordera, la
coordinació d'actuacions locals i supra-locals, i la col·laboració entre actors públics i privats.
Consideren que l’impuls, la consolidació, el desenvolupament i la gestió combinada
agrícola-silvícola-pastoral del territori dels municipis es presenta com una oportunitat per
dinamitzar l’economia local, promoure la gestió territorial sostenible, crear noves empreses i
generar ocupació i reduir el risc d'incendis forestals, la pèrdua de biodiversitat i la petjada
ecològica.
II. Que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona treballa en el
desenvolupament agrari mitjançant l’impuls d’actuacions encaminades a posar en valor els
espais agraris de la demarcació de Barcelona en aliança amb el món local i la resta d’agents
públics i privats del territori.
Així mateix l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona dóna suport als
ajuntaments, entre d’altres, a la cartografia, la posada en valor dels espais agraris existents
en el territori, en l’anàlisi i disseny d’estratègies i sistemes per la prevenció d’incendis
forestals, desenvolupament agrari i impuls de plans i estratègies alimentàries pel
desenvolupament local.
III. Que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari té com a missió, entre altres, posar en valor els espais agraris per reduir el risc
d’incendis forestals i recuperar i fomentar noves activitats econòmiques en aquest àmbit en
benefici de les persones i els seus territoris.
IV. Que l’Espai Agrari de la Baixa Tordera l’integren tots aquells municipis situats a les
planes al·luvials de la Tordera. Aquest territori es caracteritza per un conjunt d’espais agraris
dedicats a l’agricultura de regadiu altament especialitzada, que dibuixa els contorns del sòl
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no urbanitzable d’aquest territori. Aquesta activitat es combina amb els usos ramaders i
forestals de les zones de muntanya, tradicionalment destinats a la producció de fusta i carbó
d’alzina, fabricació de taps de suro, taulons de roure o d’àlber per a la construcció i cèrcols
de castanyer per a les botes. En definitiva, un conjunt agrícola, ramader i forestal que
esdevé un dels escassos vincles del territori amb el seu passat, i un dels més significatius i
identificadors del paisatge del delta de la Tordera. En aquest sentit, el riu Tordera esdevé
l’eix natural estructurador d’aquest territori, i també definidor del seu paisatge singular.
V.- Que l’any 2017 s’inicia el procés per a constituir l”Espai Agrari de la Baixa Tordera”, que
es concreta amb la formalització de la signatura el 15 de novembre de 2017 de la “Carta per
a la gestió i desenvolupament de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera” per part dels
Ajuntaments de Blanes, Santa Susanna, Palafolls, Malgrat de Mar i Tordera. Signen també
la carta les següents entitats privades relacionades amb el sector agrari: Cooperativa Conca
de la Tordera, Cooperativa Progrés-Garbí, Cooperativa Agrària de Tordera, Unió de
Pagesos i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). En la carta acorden: establir
un conveni de col·laboració per tal de fer possibles els mitjans que impulsin, desenvolupin i
assoleixin els objectius que s’inclouen en la mateixa; promoure l’adhesió a la carta i la
participació i col·laboració de les entitats públiques i privades relacionades amb el sector
agrícola i forestal; impulsar l’Espai Agrari de la Baixa Tordera amb la convergència dels
agents públics i privats interessats en la preservació, millora i desenvolupament d’aquest
àmbit; i promoure i donar a conèixer l’Espai Agrari de la Baixa Tordera en àmbits i
institucions més enllà dels estrictament propis de l’Espai Agrari.
VI.- Que en aquesta carta es recullen també les principals línies d’actuació de la gestió que
podria tenir l’Espai Agrari de la Baixa Tordera: i. Reconèixer el paper econòmic, professional
i social que exerceixen els pagesos en la funció productiva; ii. Cercar el suport tècnic i
econòmic per impulsar les línies bàsiques d’actuació que contribueixin a iniciar el procés de
construcció de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera i que es concreten en la creació i impuls de
la marca de qualitat «Espai Agrari de la Baixa Tordera», la creació d’un Sistema
d’Informació Geogràfica de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, la creació d’una oferta
formativa per fer front al dèficit de treballadors qualificats en el sector agrari, i impulsar
accions de comunicació i difusió per apropar la ciutadania al projecte «Espai Agrari de la
Baixa Tordera»; iii. Redactar i aprovar un Pla de Gestió i Desenvolupament (PGD) com a
document que reculli l’acord institucional entre els agents implicats; iv. Promoure la gestió
forestal.
VII.- Que el 23 de novembre de 2017, els municipis impulsors de l’Espai Agrari de la Baixa
Tordera, sol·liciten formalment el suport de la Diputació de Barcelona per a la creació i
impuls de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera.
VIII.- Que els objectius principals i beneficis que obtindran les institucions signants del
present conveni, que es desenvoluparan en els pactes, són entre d’altres:
-

Impulsar l’Espai Agrari de la Baixa Tordera
Posar en valor els productes agraris del territori
Generar sinergies entre els agents econòmics locals
Donar assessorament tècnic des de la Diputació de Barcelona
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-

Propiciar la transmissió de la informació i metodologia de treball de les actuacions de
l’ l’Espai Agrari de la Baixa Tordera en els diferents sectors implicats així com a la
ciutadania en general.

IX.- Que del treball conjunt entre les institucions signants, en sorgiran diferents beneficis i
sinergies que es faran palesos en els següents aspectes:
La Diputació de Barcelona es beneficiarà en:
-

Impulsar la consolidació d’un territori rural a partir de la preservació, gestió i
desenvolupament de l’activitat agrícola, ramadera i forestal com a eix vertebrador, i
des d’una perspectiva holística que contribueixi al desenvolupament socioeconòmic,
la prevenció d’incendis forestals, i la valorització dels recursos agraris del territori.

-

Donar recolzament a la iniciativa dels municipis per a la implementació de l’Espai
Agrari de la Baixa Tordera mitjançant l’assessorament i el suport tècnic en la redacció
del Pla de Gestió i Desenvolupament, en la redacció dels Plans d’Actuació i en la
gestió de l’Espai agrari de la Baixa Tordera, així com participant en la divulgació de
les bones pràctiques agràries i, en general, les de tipus rural que se’n derivin.

Els Ajuntaments es beneficiaran en:
-

Disposar d’un Pla de Gestió i Desenvolupament de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera,
que establirà l’objectiu general, les línies estratègiques, els objectius específics i les
mesures a desenvolupar per a poder assolir els objectius que s’estableixin per a
posar en valor aquest espai agrari.

-

Disposar del suport i recolzament de la Diputació de Barcelona per a l’impuls i
consolidació del projecte de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera.

-

Disposar de suport per a la implementació de les accions del Pla de Gestió i
Desenvolupament, a partir de convenis específics que es podran desplegar a partir
d’aquest conveni marc.

X.- La minuta de conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, de data ......................
Per tot això, 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 Marc de Col·laboració
El present Conveni Marc de Col·laboració té per objecte establir les bases i les eines de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments, per a la redacció i aprovació
del Pla de Gestió i Desenvolupament de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera i els posteriors
Plans d’Actuació, així com per poder establir els convenis específics que permetin portar a
terme estudis complementaris per a la seva respectiva redacció i posterior aprovació. A
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més, s’establiran els mecanismes de suport i col·laboració tècnica que permetin
desenvolupar les actuacions previstes en el Pla d’Actuació.
Els objectius principals del present conveni, són entre d’altres:
-

Impulsar la creació i consolidació del projecte Espai Agrari de la Baixa Tordera, i
redactar el seu Pla de Gestió i Desenvolupament.

-

Treballar conjuntament en la recerca de suport econòmic i cofinançament, d’una
manera especial participant en convocatòries d'ajuts europeus, dels fons estructurals,
programes comunitaris i d'altres que siguin susceptibles d'acollir les accions que a
partir del PGD es concretin en els Plans d’Actuació de l’Espai Agrari de la Baixa
Tordera.

-

Donar assessorament tècnic des de la Diputació de Barcelona per a la implementació,
la gestió i el desenvolupament de les accions acordades en els Plans d’Actuació que
concreten les línies estratègiques i els objectius definits en el Pla de Gestió i
Desenvolupament de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera.

-

Propiciar la transmissió de la informació i metodologia de treball de les actuacions de
l’Espai Agrari de la Baixa Tordera en els diferents sectors implicats així com a la
ciutadania en general.

Segon.- Compromisos de les parts
Les parts signants es comprometen a constituir una Comissió de Coordinació i Seguiment
per acordar els encàrrecs específics, i d’acord amb el pacte quart d’aquest Conveni Marc, i a
concretar els diferents convenis específics a dur a terme.
Tercer.- Convenis específics
Qualsevol necessitat de finançament conjunt que pogués sorgir serà, en el seu cas, objecte
d’acord i formalització en un nou conveni específic. Aquests convenis específics es podran
fer amb altres entitats vinculades a l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, previ coneixement de
la Comissió de Coordinació i Seguiment
Els convenis específics es presentaran dins de l’any en el qual es faci la despesa
pressupostària corresponent i especificaran un Pla de Treball amb el calendari i metodologia
a utilitzar, els recursos i costos de les diferents actuacions, i la forma de presentar els
resultats i la seva divulgació.
Els convenis específics tindran les dotacions d’infraestructura i econòmiques que es
considerin adients per tal que s’executin, sempre en funció de la disponibilitat dels recursos
econòmics i de personal.
Quart.- Comissió de Coordinació i Seguiment
Per tal de concretar, i desenvolupar els compromisos de les parts, es constitueix una
comissió de coordinació i seguiment integrada pels Alcaldes/alcaldesses de cada institució
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signant del present conveni marc, o persona en qui delegui, i el president delegat de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, o la persona en que delegui.
La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. S’aixecarà acta dels acords presos per
majoria simple.
La Comissió té les següents funcions:
-

Dirigir i impulsar el Conveni.
Representar institucionalment les entitats participants.
Garantir el desenvolupament dels convenis específics integrants del present
Conveni Marc.
Acordar els encàrrecs específics
Concretar els diferents convenis específics

Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, i per un termini de quatre
anys.
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar la seva
pròrroga, fins a quatre anys com a màxim.
L’acord de pròrroga es formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al present
conveni marc
Sisè.- Modificacions i adhesions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
Igualment i d’acord amb la seva vocació supramunicipal, aquest conveni està obert a la
participació d’altres Administracions, organismes i entitats, diferents a les parts signants, els
quals es podran adherir al seu contingut mitjançant la signatura d’addendes corresponents,
a proposta de la comissió de coordinació i seguiment.
Setè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
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Vuitè.- Causes d’extinció del conveni
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o,
per incórrer en alguna de les causes de resolució regulades en l’article 51.de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
Són causes de resolució:
a)
b)
c)
d)
e)

el transcurs del seu període de vigència
el mutu acord de les parts
l’incompliment de les obligacions respectives assumides per les parts
per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni
les generals establertes en dret.

Novè.- Regulació Jurídica
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya,
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals (ROAS) i per la resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del
conveni.
Desè.- Jurisdicció competent
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin
resoltes en primera instància per mutu acord de les parts.
Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que puguin
sorgir de la interpretació, compliment i efectes del present conveni els jutjats i tribunals de la
Jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en el lloc i
data que s’assenyalen.”

Segon.- NOTIFICAR als Ajuntaments interessats el present acord, pel seu
coneixement i als efectes escaients.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies senyor president. A nosaltres ens agradaria que
ens fessin arribar aquest conveni, perquè nosaltres no l’hem sabut veure a les
carpetes públiques, ni a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en cap de les àrees i/o
gerències, ni tampoc des de l’Àrea de Presidència. Com no ha estat informat aquest
conveni a la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, i no el trobem a les
carpetes públiques, si us plau, pregaríem ambdues coses. Gràcies.
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Pren la paraula el vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, senyor Guiteras (ERC-AM), qui diu: Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Duran desconec si està penjat o no. M’amoïna moltíssim que no ho estigui, si
és que és el cas. Em moc ara mateix per veure què ha passat i fer-li arribar. Gràcies.
Per part de la Secretaria es confirma que el Dictamen i el conveni es troben a la
carpeta pública de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i que els documents són
accessibles directament des de l’apartat de l’Àrea.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Collbató per a les obres de Rotonda a la intersecció entre la
Ctra. B-112 i el passeig de les Llonganies. TM Collbató, per un import total de
420.426,56 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

La carretera B-112, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

2.

La carretera B-112 al PK 0+140 aproximadament trobem una intersecció que
constitueix l’accés Est al municipi de Collbató, a través del Passeig de les
Llonganies. La configuració actual del nus, reflexa la reserva d’espai per l’execució
d’una rotonda de reduïdes dimensions. Així, a l’entroncament amb el passeig de
Llonganies es configura una semirotonda sense illot central físic, amb una gran
superfície pavimentada, només regulada amb senyalització horitzontal.

3.

Amb la configuració actual del nus, si les maniobres de gir vers i cap a la B‐112 es
realitzen a elevada velocitat o amb poca atenció, especialment els girs a
esquerres, es poden donar situacions de perill degut a la multitud de punts de
conflicte atès la manca de visibilitat disponible.

4.

El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Collbató, beneficiari de
l’actuació, juntament amb la pròpia Diputació com a titular de la carretera. Les
obres es situen íntegrament dins el terme municipal de Collbató i les obres tenen
un cost de 420.426,56 EUR.

5.

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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6.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Collbató, 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.

7.

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.

8.

Es valora l’import total de l’actuació, en 420.426,56 EUR IVA inclòs, amb el
següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Collbató:
Cost (IVA inclòs)

9.

Total
420.426,56 EUR

Diputació de Barcelona
253.678,06 EUR

Ajuntament de Collbató
166.748,50 EUR

Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Collbató ha de cofinançar la
part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 166.748,50 EUR, aquesta
part de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a l’Ajuntament,
l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost.

10. És procedent retenir l’import de 420.426,56 EUR, dels quals 253.678,06 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 166.748,50 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de
Collbató amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del
pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, condicionades a
l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost esmentat. La part que li
correspon cofinançar a l’Ajuntament de Collbató l’avançarà la Diputació de
Barcelona amb càrrec a la mateixa aplicació pressupostaria abans esmentada del
seu pressupost. No obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de
Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li
correspon. L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui
notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les obres, amb la
certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des
de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.
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11. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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.
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, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article
309 del ROAS.
6. Vista la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i el Decret 4440/2018, de 11 de maig de 2018, de control de
la gestió del pressupost corporatiu, quant a la tramitació avançada de despeses
dels exercicis futurs.
7. De conformitat amb la Base 34.9 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 3.4.j.3) de la Refosa núm.
1/2018 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB de
11 de juliol de 2018, en el cas de convenis específics en què es prevegi el
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el
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llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar
per la Diputació amb independència del seu origen.
8. El President 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.j.3), de la referida
Refosa núm. 1/2018.
9. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, 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 Collbató, referent a l’execució de les obres del projecte
constructiu DE LA ROTONDA A LA INTERSECCIÓ ENTRE LA CARRETERA B-112 I
EL PASSEIG DE LES LLONGANIES. TM COLLBATÓ ,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 COLLBATÓ SOBRE LES
OBRES DE LA ROTONDA A LA INTERSECCIÓ ENTRE LA CARRETERA B-112 I EL
PASSEIG DE LES LLONGANIES. TM COLLBATÓ
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. 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018, 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. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol
de 2018.
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr.
Miquel Solà Navarro, i assistit per la Secretaria de la Corporació, Sra. Pilar Ferrer Garrido.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I-.La carretera B-112, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II- La carretera B-112 al PK 0+140 aproximadament trobem una intersecció que constitueix
l’accés Est al municipi de Collbató, a través del Passeig de les Llonganies. La configuració
actual del nus, reflexa la reserva d’espai per l’execució d’una rotonda de reduïdes
dimensions. Així, a l’entroncament amb el passeig de Llonganies es configura una
semirotonda sense illot central físic, amb una gran superfície pavimentada, només regulada
amb senyalització horitzontal.
III.-Amb la configuració actual del nus, si les maniobres de gir vers i cap a la B ‐112 es
realitzen a elevada velocitat o amb poca atenció, especialment els girs a esquerres, es
poden donar situacions de perill degut a la multitud de punts de conflicte atès la manca de
visibilitat disponible.
IV.-El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Collbató, beneficiari de l’actuació,
juntament amb la pròpia Diputació com a titular de la carretera. Les obres es situen
íntegrament dins el terme municipal de Collbató i les obres tenen un cost de 420.426,56
EUR.
V. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Collbató, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
VII. La 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 Collbató, en
ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Collbató, de les obres
del projecte constructiu de LA ROTONDA A LA INTERSECCIÓ ENTRE LA CARRETERA B112 I EL PASSEIG DE LES LLONGANIES. TM COLLBATÓ, així com la definició de l’àmbit
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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 420.426,56 EUR IVA inclòs, amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Collbató.
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:
-

Aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la
intersecció entre la carretera B-112 i el Passeig de les Llonganies TM Collbató” (Codi:
6197-PC-01), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, amb un import total de 420.426,56 EUR, IVA inclòs, dels quals
253.678,06 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, i
166.748,50 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de
l’Ajuntament de Collbató. La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de
Collbató l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no
obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon,

-

la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les
obres situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns
i drets afectats continguda en el projecte constructiu.

-

la contractació d’aquestes obres.

-

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

Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la
conservació i manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i de la seva
senyalització horitzontal i vertical fixa.
Tercer.- Obligacions de Collbató
L’Ajuntament de Collbató designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Collbató es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en
un principi, en l’import inicialment previst de166.748,50 EUR.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà
d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia inicialment.
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L’Ajuntament de Collbató procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a
l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa
liquidació.
L’Ajuntament de Collbató cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat
privada i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació
temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte
constructiu.
Un cop executades les obres, l’ajuntament de Collbató assumirà la titularitat de tots aquells
elements construïts que estiguin fora de la calçada de la carretera B-112 i que estiguin dins
el seu terme municipal, a excepció de l’illot central de la rotonda.
L’Ajuntament de Collbató, com a beneficiari principal de les obres, conservarà tots els
elements d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la
carretera, independentment de la seva titularitat. Es detalla a continuació una relació d’
aquests elements:






Passeig de les Llonganies.
Camins de servei que entronquen a la rotonda per la seva banda Est
Enllumenat, reg i altres instal·lacions
Enjardinament de l’ illot central de la rotonda
Bases i paviments fora de la plataforma de la carretera

Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració
corresponent a les obres esmentades, formalitzat pels representants de l’Ajuntament i de la
Diputació.
Quart.- Responsabilitat patrimonial
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior
paràgraf.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
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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
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
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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, en les dates
que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Collbató: Miquel Solà Navarro, Alcalde-President; Pilar Ferrer
Garrido, Secretaria de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio,
er
Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon. Retenir l’import total de 420.426,56 EUR, dels quals 253.678,06 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 166.748,50 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Collbató
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i
suficient en el pressupost esmentat.
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. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.”
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23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament d’Ullastrell sobre les obres de millora de la seguretat viària a la
travessera urbana de la Ctra. BV-1202, del PK 2,000 al 3,965 i Ctra. BV-1203 del
PK 2,645 al 3,000. TM Ullastrell, per un import total de 616.811,54 €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1. La Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) és titular de la carretera BV1202 i la BV-1203, que travessa, entre d’altres, el terme municipal d’Ullastrell i que
és gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat (GSIVM).
2. La carretera BV-1202 / BV-1203 constitueix l’eix vertebrador del nucli urbà
d’Ullastrell, al voltant del qual pengen bona part dels equipaments i dels espais
representatius del municipi, i a on es desenvolupen les principals activitats socials.
La doble funció de la via, d’eix de comunicació longitudinal i connector transversal
dels diferents equipaments i punts d’atracció de vianants, fa que es generin alguns
punts de conflicte entre vehicles i vianants al llarg de la travessera.
Per això es proposen set actuacions puntuals, al llarg de la travessera, algunes
d’elles de baix impacte, (com la col•locació d’elements reductors de velocitat o la
implantació de nous passos de vianants), i d’altres de major grau, (com la proposta
d’una rotonda a l’accés venint de Terrassa), dirigides a la pacificació del trànsit en el
tram urbà, millorant així la seguretat viària, i millorant l’accessibilitat i seguretat dels
vianants, i en conjunt, millorar la qualitat de l’entorn urbà.
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència, s’ha redactat el document
tècnic de referència en el que es fa una proposta de millora per un import de
616.811,54 euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Al projecte, es preveu la construcció d’una rotonda com a element de porta
d’entrada al municipi; la construcció d’un nou pas de vianants elevat i millora de
circulació al voltant de la nova Plaça del Padró. El desplaçament de pas de vianants
per millorar l’itinerari natural dels vianants al voltant de diversos equipaments
públics. La creació d’un nou itinerari de vianants que connecti la zona d’aparcament
públic amb els equipaments existents a peu de carretera. La millora de la seguretat
de vehicles i vianants en el revolt i la cruïlla amb el barri de Can Gras amb la
implantació d’un element reductor de velocitat, tipus esquena d’ase, i la millora de la
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senyalització del tram. La millora de l’altre punt d’accés del municipi, amb la
implantació d’elements de reducció de velocitat i alerta, i la millora de les condicions
de creuament de vianants amb la implantació d’un nou pas de vianants, que alhora
doni continuïtat a l’itinerari de vianants cap el centre del municipi. I finalment, la
creació d’un itinerari de vianants pel marge dret de la carretera per donar
continuïtat; millora de l’accessibilitat i les condicions de seguretat de la parada
d’autobús existent, amb la instal·lació d’un nou semàfor que reguli el pas alternatiu
de vehicles en aquest trams de la travessera.
4. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament d’Ullastrell, beneficiari de l’actuació,
juntament amb la pròpia Diputació com a titular de la carretera. Les obres es situen
íntegrament dins el terme municipal d’Ullastrell i les obres tenen un cost de
616.811,54 euros
5. 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.
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Ullastrell, 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.
7. 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.
8. Es valora l’import total de l’actuació, en 616.811,54 EUR IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament d’Ullastrell:
Cost (IVA inclòs)

9.

Total
616.811,54 EUR

Diputació de Barcelona
453.673,35 EUR

Ajuntament d’Ullastrell
163.138,19 EUR

Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament d’Ullastrell ha de cofinançar la
part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 163.138,19 EUR, aquesta
part de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a l’Ajuntament,
l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost.
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10. És procedent retenir l’import de 616.811,54 EUR, dels quals 453.673,35 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 163.138,19 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament
d’Ullastrell amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del
pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, condicionades a
l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost esmentat. La part que li
correspon cofinançar a l’Ajuntament d’Ullastrell l’avançarà la Diputació de
Barcelona amb càrrec a la mateixa aplicació pressupostaria abans esmentada del
seu pressupost. No obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de
Barcelona emetrà liquidació a l’ajuntament per tal que ingressi la part que li
correspon. L’ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui
notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les obres, amb la
certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des
de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.
11. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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.
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.
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5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article
309 del ROAS.
6. Vista la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i el Decret 4440/2018, de 11 de maig de 2018, de control de
la gestió del pressupost corporatiu, quant a la tramitació avançada de despeses
dels exercicis futurs.
7. De conformitat amb la Base 34.9 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 3.4.j.3) de la Refosa núm.
1/2018 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB de
11 de juliol de 2018, 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.
8. El President 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.j.3), de la referida
Refosa núm. 1/2018.
9. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, 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 d’Ullastrell, referent a l’execució de les obres del projecte
constructiu de MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA TRAVESSERA URBANA
DE LA CARRETERA BV-1202, DEL PK 2,000 AL 3,965 I CARRETERA BV-1203, DEL
PK 2,645 AL 3,000. TM ULLASTRELL, tot això d’acord amb el text de la minuta del
conveni que es transcriu a continuació:
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(...)
CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT D’ULLASTRELL SOBRE LES
OBRES DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA TRAVESSERA URBANA DE LA
CARRETERA BV-1202, DEL PK 2,000 AL 3,965 I CARRETERA BV-1203, DEL PK 2,645 AL
3,000. TM ULLASTRELL
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. 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018, 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. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol
de 2018.
AJUNTAMENT D’ULLASTRELL, representat per l’il·lm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr
Joan Ballbé Herrero, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Ferran Villaseñor Romero.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.-La Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) és titular de la carretera BV-1202 i la
BV-1203, que travessa, entre d’altres, el terme municipal d’Ullastrell i que és gestionada a
través de la GSIVM
II.-La carretera BV-1202 / BV-1203 constitueix l’eix vertebrador del nucli urbà d’Ullastrell, al
voltant del qual pengen bona part dels equipaments i dels espais representatius del
municipi, i a on es desenvolupen les principals activitats socials.
La doble funció de la via, d’eix de comunicació longitudinal i connector transversal dels
diferents equipaments i punts d’atracció de vianants, fa que es generin alguns punts de
conflicte entre vehicles i vianants al llarg de la travessera.
Per això es proposen set actuacions puntuals, al llarg de la travessera, algunes d’elles de
baix impacte, (com la col·locació d’elements reductors de velocitat o la implantació de nous
passos de vianants), i d’altres de major grau, (com la proposta d’una rotonda a l’accés
venint de Terrassa), dirigides a la pacificació del trànsit en el tram urbà, millorant així la
seguretat viària, i millorant l’accessibilitat i seguretat dels vianants, i en conjunt, millorar la
qualitat de l’entorn urbà.
III.-Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència, s’ha redactat el document tècnic de
referència en el que es fa una proposta de millora per un import de 616.811,54 euros (IVA
inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
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Al projecte, es preveu la construcció d’una rotonda com a element de porta d’entrada al
municipi; la construcció d’un nou pas de vianants elevat i millora de circulació al voltant de la
nova Plaça del Padró. El desplaçament de pas de vianants per millorar l’itinerari natural dels
vianants al voltant de diversos equipaments públics. La creació d’un nou itinerari de vianants
que connecti la zona d’aparcament públic amb els equipaments existents a peu de
carretera. La millora de la seguretat de vehicles i vianants en el revolt i la cruïlla amb el barri
de Can Gras amb la implantació d’un element reductor de velocitat, tipus esquena d’ase, i la
millora de la senyalització del tram. La millora de l’altre punt d’accés del municipi, amb la
implantació d’elements de reducció de velocitat i alerta, i la millora de les condicions de
creuament de vianants amb la implantació d’un nou pas de vianants, que alhora doni
continuïtat a l’itinerari de vianants cap el centre del municipi. I finalment, la creació d’un
itinerari de vianants pel marge dret de la carretera per donar continuïtat; millora de
l’accessibilitat i les condicions de seguretat de la parada d’autobús existent, amb la
instal·lació d’un nou semàfor que reguli el pas alternatiu de vehicles en aquest trams de la
travessera.
IV.-El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament d’Ullastrell, beneficiari de l’actuació,
juntament amb la pròpia Diputació com a titular de la carretera. Les obres es situen
íntegrament dins el terme municipal d’Ullastrell i les obres tenen un cost de 616.811,54
euros.
V. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
VI. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Ullastrell, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
VII. La 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 d’ Ullastrell, en ordre
a l’execució de les obres de MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA TRAVESSERA
URBANA DE LA CARRETERA BV-1202, DEL PK 2,000 AL 3,965 I CARRETERA BV-1203,
DEL PK 2,645 AL 3,000. TM ULLASTRELL, en el terme municipal d’Ullastrell, 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.
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Es valora l’import total de l’actuació en 616.811,54 EUR. IVA inclòs, amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament d’Ullastrell.
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:
-

Aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de MILLORA DE LA
SEGURETAT VIÀRIA A LA TRAVESSERA URBANA DE LA CARRETERA BV-1202,
DEL PK 2,000 AL 3,965 I CARRETERA BV-1203, DEL PK 2,645 AL 3,000. TM
ULLASTRELL, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local,
amb un import total de 616.811,54 EUR, IVA inclòs, dels quals 453.673,35 EUR,
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, i 163.138,19 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament d’Ullastrell.
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament d’Ullastrell l’avançarà la Diputació
de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les
obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi
la part que li correspon.

-

la contractació d’aquestes obres.

-

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

-

La gestió de l’expropiació forçosa i l’ocupació temporal dels terrenys de propietat
privada que figuren en la relació de béns i drets afectats per les obres del document
tècnic de referència.

Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la
conservació i manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i de la seva
senyalització horitzontal i vertical fixa i els elements de contenció de vehicles.
Tercer.- Obligacions d’Ullastrell
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament d’Ullastrell es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en
un principi, en l’import inicialment previst de 163.138,19 EUR.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà
d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia inicialment. No obstant, això,
quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal, la certificació
final d’obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions que sobrevinguin
duran l’execució de les obres.
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L’Ajuntament d’Ullastrell procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a
l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa
liquidació.
L’Ajuntament cedirà a la Diputació i a la Generalitat els terrenys expropiats i/o de titularitat
municipal que resultin afectats per les obres i destinats a la calçada de les dues carreteres,
sempre d’acord a l’obra finalment executada i al plànol de titularitats que s’acordi a l’Acta de
Recepció.
Un cop executades les obres l’Ajuntament i dins de l’àmbit de les obres realitzades,
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la resta dels elements dels quals la
Diputació no hagi assumit la seva conservació i manteniment.
Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració
corresponent a les obres esmentades, formalitzat pels representants de l’Ajuntament i de la
Diputació.
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics
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.
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per raons de força
major es repartirà proporcionalment d’acord a l’aportació esmentada en aquest conveni. A la
resta de casos, aquest desviament serà assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de
titularitat
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.
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Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

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

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

-

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

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

Segon. Retenir l’import total de 616.811,54 EUR, dels quals 453.673,35 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 163.138,19 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament d’Ullastrell
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i
suficient en el pressupost esmentat.
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. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes sobre les obres d’Itinerari de vianants i carril
bici Ctra. BV-2113 entre la rotonda de la C-32 i l’accés al barri de les Roquetes.
TM Sant Pere de Ribes, per un import total de 713.600,25 €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de
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l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

La carretera BV-2113, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

2.

La carretera BV-2113, a la que s'adossarà el nou itinerari, uneix els nuclis de Sant
Pere de Ribes amb el de Roquetes. El tram objecte del present projecte, se situa
entre la rotonda que articula els ramals d'accés a la C-32 i la rotonda primera inici
del nucli de Roquetes.

3.

El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, beneficiari
de l’actuació.

4.

A petició de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i amb l’objecte de millorar la
seguretat viària dels vianants que circulen pels marges de la carretera, l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a l’esmentada
Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte constructiu d’ ”Itinerari
de vianants i carril bici a la carretera BV-2113 entre la rotonda de la C-32 i l’accés
al barri de Les Roquetes”.

5.

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.

6.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 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.

7.

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.

8.

Es valora l’import total de l’actuació, en 713.600,25 EUR IVA inclòs, amb el
següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes:
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Total
Cost (IVA inclòs)

9.

713.600,25 EUR

Diputació de
Barcelona
668.424,35 EUR

Ajuntament de Sant Pere
de Ribes
45.175,90 EUR

Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha de
cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 45.175,90
EUR, aquesta part de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a
l’Ajuntament, l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu
pressupost.

10. És procedent retenir l’import de 713.600,25 EUR, dels quals 668.424,35 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 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 2019 i 45.175,90 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del
pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, condicionades a
l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost esmentat. La part que li
correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes l’avançarà la Diputació
de Barcelona amb càrrec a la mateixa aplicació pressupostaria abans esmentada
del seu pressupost. No obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de
Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li
correspon. L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui
notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les obres, amb la
certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des
de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.
11. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article
309 del ROAS.
6. Vista la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i el Decret 4440/2018, de 11 de maig de 2018, de control de
la gestió del pressupost corporatiu, quant a la tramitació avançada de despeses
dels exercicis futurs.
7. De conformitat amb la Base 34.9 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 3.4.j.3) de la Refosa núm.
1/2018 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB de
11 de juliol de 2018, 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.
8. El President 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.j.3), de la referida
Refosa núm. 1/2018.
9. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, 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 Sant Pere de Ribes, referent a l’execució de les obres del
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projecte constructiu d’ITINERARI DE VIANANTS I CARRIL BICI A LA CARRETERA
BV-2113 ENTRE LA ROTONDA DE LA C-32 I L’ACCÉS AL BARRI DE LES
ROQUETES. TM SANT PERE DE RIBES, 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 SANT PERE DE RIBES
SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS I CARRIL BICI A LA CARRETERA BV2113 ENTRE LA ROTONDA DE LA C-32 I L’ACCÉS AL BARRI DE LES ROQUETES. TM
SANT PERE DE RIBES
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. 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018, 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. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol
de 2018.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES, representat per l’Il·lma. Alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament, Sra. Abigail Garrido Tinta, i assistida pel Secretari accidental de la Corporació,
Sr. Santiago Blanco Serrano.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- La carretera BV-2113, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
II.- La carretera BV-2113, a la que s'adossarà el nou itinerari, uneix els nuclis de Sant Pere
de Ribes amb el de Roquetes. El tram objecte del present projecte, se situa entre la rotonda
que articula els ramals d'accés a la C-32 i la rotonda primera inici del nucli de Roquetes.
III.- El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, beneficiari de
l’actuació.
IV.- A petició de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i amb l’objecte de millorar la seguretat
viària dels vianants que circulen pels marges de la carretera, l’Oficina Tècnica de
Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la
Diputació, va redactar el projecte constructiu d’ ”Itinerari de vianants i carril bici a la carretera
BV-2113 entre la rotonda de la C-32 i l’accés al barri de Les Roquetes”.
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V.- La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
VI.- La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, considerant que les
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
VII.- La 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 Sant Pere de
Ribes, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Sant Pere de
Ribes, de les obres del projecte constructiu d’ Itinerari de vianants i carril bici a la carretera
BV-2113 entre la rotonda de la C-32 i l’accés al barri de Les Roquetes, 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 713.600,25 EUR. IVA inclòs, amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
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:
-

Aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de “Itinerari de vianants i
carril bici a la carretera BV-2113 entre la rotonda de la C-32 i l’accés al barri de Les
Roquetes”, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures, amb un import total de 713.600,25 EUR, IVA inclòs, dels quals
668.424,35 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100, i 45.175,90
EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes. La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no
obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon,

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les
obres situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns
i drets afectats continguda en el projecte constructiu.

-

la contractació d’aquestes obres.

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant
tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis.
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de:
- Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats
en sòl no urbà.
- Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbà.
- Calçada i drenatge de la carretera

Tercer.- Obligacions de Sant Pere de Ribes
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de
les obres.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 45.175,90 EUR.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà
d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia inicialment.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes
establerts a la mateixa liquidació.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de
titularitat privada i pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o
ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del
projecte constructiu.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, com a beneficiari principal de les obres, conservarà
tots els elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal. Es
detalla a continuació una relació d’ aquests elements:
-

Bases i paviments de l’itinerari
Baranes de protecció dels vianants

També conservarà els següents elements dins del seu terme municipal:
-

Enllumenat de l’itinerari.
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-

Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera.
Instal·lacions semafòriques.
Enjardinament i mobiliari urbà

Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració
corresponent a les obres esmentades, formalitzat pels representants de l’Ajuntament i de la
Diputació.
Quart.- Responsabilitat patrimonial
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior
paràgraf.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè.- Efectes del conveni
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.
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La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

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

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

-

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

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Onzè.- Jurisdicció competent
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 en les dates que
s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes: Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa-Presidenta;
Santiago Blanco Serrano, Secretari accidental de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona:
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er

Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.)”
(...)

Segon. Retenir l’import total de 713.600,25 EUR, dels quals 668.424,35 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 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 2019 i 45.175,90 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, condicionades a l’existència de crèdit
hàbil i suficient en el pressupost esmentat.
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.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Puig-Reig sobre les obres de l’Ordenació i implantació
d’elements reductores de velocitat a la carretera C-1411z entre els PK 59,500 i
61,650. TM Puig-Reig, per un import total de 196.266,48 €.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1. La Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) és titular de la carretera C1411z que travessa, entre d’altres, el terme municipal de Puig-reig i que és
gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
(GSIVM).
2. La carretera C-1411z és la via principal per als vehicles a motor, ja que és l’eix
central que connecta el nucli urbà amb la xarxa viària externa. També forma part de
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la xarxa principal de vianants i concentra pràcticament tota l’activitat comercial del
municipi.
3. L’objecte del projecte és definir les actuacions per completar i millorar la
urbanització de la travessera urbana C-1411z a Puig-reig, per aconseguir una bona
cohabitació entre la circulació de vehicles i la vida local dels habitants, atenent el
paper de via urbana que actualment desenvolupa.
4. El projecte contempla 15 actuacions en funció de les característiques de la
travessera les quals es poden agrupar en:
 Implantació de nous elements reductors de velocitat del tipus BTA, esquenes
d’ase i passos elevats.
 Construcció d’una cruïlla elevada.
 Reordenació de l’espai de la plaça de la Creu.
 Implantació de nous passos de vianants i construcció de guals adaptats als
passos existents.
 Enjardinat dels illots centrals de dues rotondes.
 Millora de visibilitat als creuaments.
 Modificació de la senyalització.
5. 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.
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Puig-reig, 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.
7. 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.
8. Es valora l’import total de l’actuació, en 196.266,48 EUR IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Puig-reig:
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Total
Cost (IVA inclòs)

9.

196.266,48 EUR

Diputació de
Barcelona
125.159,46 EUR

Ajuntament de
Puig-reig
71.107,02 EUR

Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Puig-reig ha de cofinançar la
part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 71.107,02 EUR, aquesta
part de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a l’Ajuntament,
l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost.

10. És procedent retenir l’import de 196.266,48 EUR, dels quals 125.159,46 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 71.107,02 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Puigreig amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, condicionades a l’existència de
crèdit hàbil i suficient en el pressupost esmentat. La part que li correspon
cofinançar a l’Ajuntament de Puig-reig l’avançarà la Diputació de Barcelona amb
càrrec a la mateixa aplicació pressupostaria abans esmentada del seu pressupost.
No obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament
procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al
finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a
l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el
termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la
mateixa liquidació.
11. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article
309 del ROAS.
6. Vista la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i el Decret 4440/2018, de 11 de maig de 2018, de control de
la gestió del pressupost corporatiu, quant a la tramitació avançada de despeses
dels exercicis futurs.
7. 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 3.4.j.3) de la Refosa núm.
1/2018 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB de
11 de juliol de 2018, 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.
8. El President 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.j.3), de la referida
Refosa núm. 1/2018.
9. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, 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 Puig-reig, referent a l’execució de les obres del projecte
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constructiu de l’ORDENACIÓ I IMPLANTACIÓ D’ELEMENTS REDUCTORES DE
VELOCITAT A LA CARRETERA C-1411z ENTRE ELS PK 59,500 I 61,650 TM PUIGREIG, 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 PUIG-REIG SOBRE LES
OBRES DE L’ORDENACIÓ I IMPLANTACIÓ D’ELEMENTS REDUCTORES DE
VELOCITAT A LA CARRETERA C-1411z ENTRE ELS P.K.59,500 I 61,650. TM PUIG-REIG
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. 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018, 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. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol
de 2018.
AJUNTAMENT DE PUIG-REIG, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr.
Josep Maria Altarriba Rocar, i assistit per la Secretaria de la Corporació, Sra. Lourdes
Anglada Codina.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- La Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) és titular de la carretera C-1411z que
travessa, entre d’altres, el terme municipal de Puig-reig i que és gestionada a través de la
GSIVM.
II.- La carretera C-1411z és la via principal per als vehicles a motor, ja que és l’eix central
que connecta el nucli urbà amb la xarxa viària externa. També forma part de la xarxa
principal de vianants i concentra pràcticament tota l’activitat comercial del municipi.
III.- L’objecte del projecte és definir les actuacions per completar i millorar la urbanització de
la travessera urbana C-1411z a Puig-reig, per aconseguir una bona cohabitació entre la
circulació de vehicles i la vida local dels habitants, atenent el paper de via urbana que
actualment desenvolupa.
El projecte contempla 15 actuacions en funció de les característiques de la travessera les
quals es poden agrupar en funció de les característiques:
 Implantació de nous elements reductors de velocitat del tipus BTA, esquenes d’ase i
passos elevats.
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 Construcció d’una cruïlla elevada.
 Reordenació de l’espai de la plaça de la Creu.
 Implantació de nous passos de vianants i construcció de guals adaptats als passos
existents.
 Enjardinat dels illots centrals de dues rotondes.
 Millora de visibilitat als creuaments.
 Modificació de la senyalització.
V.- La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
VI.- La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Puig-reig, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
VII. La 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 Puig-reig, en
ordre a l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Puig-reig, de les obres
del projecte constructiu de l’ORDENACIÓ I IMPLANTACIÓ D’ELEMENTS REDUCTORES
DE VELOCITAT A LA CARRETERA C-1411z ENTRE ELS P.K.59,500 I 61,650. TM PUIGREIG, 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 196.266,48 EUR. IVA inclòs, amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Puig-reig.
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:
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-

Aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de l’ORDENACIÓ I
IMPLANTACIÓ D’ELEMENTS REDUCTORES DE VELOCITAT A LA CARRETERA
C-1411z ENTRE ELS P.K.59,500 I 61,650. TM PUIG-REIG, redactat per l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 196.266,48 EUR,
IVA inclòs, dels quals 125.159,46 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment
previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104, i 71.107,02 EUR corresponen a l’aportació econòmica
inicialment prevista de l’Ajuntament de Puig-reig. La part que li correspon cofinançar a
l’Ajuntament de Puig-reig l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu
pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona
emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon,

-

la contractació d’aquestes obres.

-

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 Puig-reig
L’Ajuntament de Puig-reig designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Puig-reig es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en
un principi, en l’import inicialment previst de 71.107,02 EUR.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà
d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia inicialment.
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se
com a tal, la certificació final de les obres, per tal que si fos necessari cobreixi les possibles
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres.
L’Ajuntament de Puig-reig procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com
a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent,
a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa
liquidació.
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics
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.
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per raons de força
major es repartirà proporcionalment d’acord a l’aportació esmentada en aquest conveni. A la
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resta de casos, aquest desviament serà assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de
titularitat.
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:
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-

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

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

-

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

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

Segon. Retenir l’import total de 196.266,48 EUR, dels quals 125.159,46 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 71.107,02 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Puig-reig
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i
suficient en el pressupost esmentat.
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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. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.”
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Calaf sobre les obres de Reurbanització de la travessera N-141b,
entre el PK 31,800 i el PK 32,065. TM Calaf, per un import total de 754.080,95 €.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1. La Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) és titular de la carretera N141b, que travessa, entre d’altres, el terme municipal de Calaf i que és gestionada a
través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
2. La carretera N-141b travessa longitudinalment el nucli urbà de Calaf, perllongant-se
en la BV-1001. En els darrers anys, amb la construcció de l’eix transversal C-25,
una part important del trànsit que creuava per la N-141b s’ha derivat cap aquesta
nova via ràpida, i per tant la N-141b absorbeix hores d’ara un trànsit més local. La
problemàtica origen d’aquest projecte, recau en la secció actual de la carretera que
encara conserva les característiques d’una via de comunicació interurbana, entrant
en conflicte amb les necessitats actuals de la via dins la mobilitat municipal.
A la secció actual de la carretera predomina l’espai pels vehicles en detriment de
l’espai pels vianants, produint-se problemes d’excés de velocitat, mancances a
nivell d’accessibilitat i permeabilitat transversal pels vianants.
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència, s’ha redactat el document
tècnic de referència en el que es fa una proposta de millora per un import de
754.080,95 euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
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4. Al projecte, es preveu redissenyar la secció actual de la travessera, reduint
l’amplada actual de la calçada per poder donar així, més amplada al vianant i incidir
en la reducció de velocitat dels vehicles. Alhora, el projecte preveu millorar algunes
de les xarxes de serveis bàsics existents (enllumenat, aigua, clavegueram, ....) i
millorar l’entorn urbà del municipi amb la plantació d’arbrat i arbustives per
conformar un passeig.
5. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Calaf, beneficiari de l’actuació,
juntament amb la pròpia Diputació com a titular de la carretera. Les obres es situen
íntegrament dins el terme municipal de Calaf i les obres tenen un cost de
754.080,95 euros
6. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Calaf, 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.
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 754.080,95 EUR IVA inclòs, amb el següent
repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Calaf:
Cost (IVA inclòs)

Total
754.080,95 EUR

Diputació de Barcelona
389.807,50 EUR

Ajuntament de Calaf
364.273,45 EUR

10. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Calaf ha de cofinançar la part
d’obra que afecta el seu municipi per un import de 364.273,45 EUR, aquesta part
de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a l’Ajuntament, l’avançarà
prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost.
11. És procedent retenir l’import de 754.080,95 EUR, dels quals 389.807,50 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari
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de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 364.273,45 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Calaf
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 condicionades a l’existència de crèdit
hàbil i suficient en el pressupost esmentat. La part que li correspon cofinançar a
l’Ajuntament de Calaf l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a la
mateixa aplicació pressupostaria abans esmentada del seu pressupost. No
obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament
procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al
finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a
l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el
termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la
mateixa liquidació.
12. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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.
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, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article
309 del ROAS.
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6. Vista la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i el Decret 4440/2018, de 11 de maig de 2018, de control de
la gestió del pressupost corporatiu, quant a la tramitació avançada de despeses
dels exercicis futurs.
7. 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 3.4.j.3) de la Refosa núm.
1/2018 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB de
11 de juliol de 2018, 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.
8. El President 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.j.3), de la referida
Refosa núm. 1/2018.
9. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, 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 Calaf, referent a l’execució de les obres del projecte
constructiu de REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA N-141B ENTRE EL PK
31,800 I EL PK 32,065 TM CALAF 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 CALAF SOBRE LES
OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA N-141b ENTRE EL PK31,800 I EL
PK32,065. TM CALAF
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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. 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018, 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. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol
de 2018.
AJUNTAMENT DE CALAF, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. Jordi
Badia Perea, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Joan Miquel Roig Mestre.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.- La Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) és titular de la carretera N-141b, que
travessa, entre d’altres, el terme municipal de Calaf i que és gestionada a través de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat(GSMV).
II.- La carretera N-141b travessa longitudinalment el nucli urbà de Calaf, perllongant-se en la
BV-1001. En els darrers anys, amb la construcció de l’eix transversal C-25, una part
important del trànsit que creuava per la N-141b s’ha derivat cap aquesta nova via ràpida, i
per tant la N-141b absorbeix hores d’ara un trànsit més local. La problemàtica origen
d’aquest projecte, recau en la secció actual de la carretera que encara conserva les
característiques d’una via de comunicació interurbana, entrant en conflicte amb les
necessitats actuals de la via dins la mobilitat municipal.
A la secció actual de la carretera predomina l’espai pels vehicles en detriment de l’espai pels
vianants, produint-se problemes d’excés de velocitat, mancances a nivell d’accessibilitat i
permeabilitat transversal pels vianants.
III.- Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència, s’ha redactat el document tècnic de
referència en el que es fa una proposta de millora per un import de 754.080,95 euros (IVA
inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Al projecte, es preveu redissenyar la secció actual de la travessera, reduint l’amplada actual
de la calçada per poder donar així, més amplada al vianant i incidir en la reducció de
velocitat dels vehicles. Alhora, el projecte preveu millorar algunes de les xarxes de serveis
bàsics existents (enllumenat, aigua, clavegueram, ....) i millorar l’entorn urbà del municipi
amb la plantació d’arbrat i arbustives per conformar un passeig.
IV.- El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Calaf, beneficiari de l’actuació,
juntament amb la pròpia Diputació com a titular de la carretera. Les obres es situen
íntegrament dins el terme municipal de Calaf i les obres tenen un cost de 754.080,95 euros.
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V.- La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.
VI.- La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Calaf, considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades.
VII.- La 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 Calaf, en ordre a
l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal de Calaf, de les obres del projecte
constructiu de REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA N-141b ENTRE EL PK31,800 I EL
PK32,065. TM CALAF, 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 de 754.080,95 EUR IVA inclòs, amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Calaf.
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:
-

Aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de REURBANITZACIÓ DE
LA TRAVESSERA N-141b ENTRE EL PK31,800 I EL PK32,065. TM CALAF, redactat
per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de
754.080,95 EUR, IVA inclòs, dels quals 389.807,50 EUR, corresponen al cost de
l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61101, i 364.273,45 EUR corresponen a l’aportació
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Calaf. La part que li correspon
cofinançar a l’Ajuntament de Calaf l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al
seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de
Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li
correspon,
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-

la contractació d’aquestes obres,

-

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

Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la
conservació i manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i de la seva
senyalització horitzontal i vertical fixa.
Tercer.- Obligacions de Calaf
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Calaf es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en un
principi, en l’import inicialment previst de 364.273,45 EUR.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà
d’aportar com a mínim el 10% de la part que li corresponia inicialment. No obstant, això,
quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal, la certificació
final d’obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions que sobrevinguin
duran l’execució de les obres.
L’Ajuntament de Calaf procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a
l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa
liquidació.
L’Ajuntament i dins de l’àmbit de les obres realitzades, s’encarregarà de la conservació i
manteniment de la resta dels elements dels quals la Diputació no hagi assumit la seva
conservació i manteniment.
Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració
corresponent a les obres esmentades, formalitzat pels representants de l’Ajuntament i de la
Diputació.
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics
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.
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per raons de força
major es repartirà proporcionalment d’acord a l’aportació esmentada en aquest conveni. A la
resta de casos, aquest desviament serà assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de
titularitat
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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.
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-

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

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

Segon. Retenir l’import total de 754.080,95 EUR, dels quals 389.807,50 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 364.273,45 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Calaf amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i
suficient en el pressupost esmentat.
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
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efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues
entitats participants.
Quart. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions amb
l’objecte de donar suport a les programacions anuals d’activitats de les entitats
representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals,
durant l’any 2018, per un import total de 98.000 €.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la
seva funció genèrica de suport als projectes culturals del seu àmbit territorial, té el
compromís institucional de cooperar i donar suport a totes aquelles propostes i
iniciatives que tinguin per finalitat la preservació i el foment de la cultura en qualsevol
de les seves manifestacions, tot col·laborant amb els ens locals de la província i
d’altres institucions públiques i privades.
És interès de la delegació de cultura, donar suport a les entitats que aglutinen la
representació dels sectors culturals i dels seus professionals en els àmbits de la gestió
cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural.
L’objectiu d’aquest suport ha de revertir en la millora, impuls, defensa i
desenvolupament dels professionals del sector i de les activitats que aquestes entitats
duen a terme per donar projecció a la professió i fomentar una major presència del
sector en la cultura i en la societat.
FONAMENTS DE DRET
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,
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(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 31 de maig de
2018, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de donar suport a les
programacions anuals d’activitats de les entitats representatives dels diferents sectors
culturals i/o dels seus professionals, durant l’any 2018, per un import màxim de cent
mil euros (100.000.- EUR).
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 7 de juny de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 401890.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta que s’ha celebrat el dia 25 de setembre de 2018.
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en què valora les sol·licituds
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
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concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de donar suport a les programacions anuals d’activitats de
les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals,
durant l’any 2018 (número convocatòria 201820185120009933) d’acord amb la
proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels
imports que s’hi relacionen:
NIF

ENTITAT

G65568933

ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA
DANSA DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DE TEATRE A
CATALUNYA - ADETCA
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE
CATALUNYA
APPEC EDITORS DE REVISTES I DIGITALS
ASSOCIACIÓ DE MUSEÒLEGS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
PROFESSIONAL
DE
REPRESENTATS, PROMOTORS I MÀNAGERS
DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
D'ACTORS
I
DIRECTORS
PROFESSIONALS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TEATRE PER
A TOTS ELS PÚBLICS - TTP
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA
GESTIÓ CULTURAL DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE JAZZ I MÚSICA
MODERNA DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
D'EDITORS
EN
LLENGUA
CATALANA
ASSOCIACIÓ
D'ESCOLES
DE
DANSA
AUTORITZADES - AEDA

G58493677
G60227105
G63748925
G58366675
G60963089
G08824609
G58119181
G62411376
G60291408
G58868167
G08880148
G43575984

93

IMPORT
CONCEDIT
10.000,00 €

89,5

10.000,00 €

87

10.000,00 €

85

10.000,00 €

85
80

10.000,00 €
1
3.000,00 €

80

5.000,00 €

75

10.000,00 €

68,5

3.000,00 €

68

3.000,00 €

67,5

3.000,00 €

62,5

3.000,00 €

62,5

3.000,00 €

PUNTS

2
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NIF

ENTITAT

G59856781

GREMI DE GALERIES D'ART DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
PLATAFORMA
D'ARTS
DE
CARRER
ASSOCIACIÓ
D'ARXIVERS-GESTORS
DE
DOCUMENTS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
PROMOTORA
DE
DONES
CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS
COORDINADORA DE FESTIVALS DE CINEMA
DE CATALUNYA

G66506056
G58641952
G67007005
G63902233
1
2

62

IMPORT
CONCEDIT
3.000,00 €

60

3.000,00 €

60

3.000,00 €

60

3.000,00 €

59,5

3.000,00 €

PUNTS

Quantitat sol·licitada per l’entitat
Puntuació superior a 70 punts i pressupost superior a 200.000€

Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits i pels motius que s’indiquen
les següents sol·licituds presentades:
Per arribar fora de termini de presentació de les sol·licituds:
NIF

Entitat

G65953317 CRAC CONSERVADORS-RESTAURADORS ASSOCIATS DE CATALUNYA

Per no quedar acreditar als seus estatuts la representació territorial del sector a nivell
de Catalunya (bases 2 i 4 de la convocatòria i bases específiques):
NIF

Entitat

G65865651 ASSOCIACIÓ DISSENY = IGUALADA

Per no presentar les esmenes requerides en el termini establert a la base setena de la
convocatòria i bases específiques:
NIF

Entitat

G58218595 FEDERACIÓ DE JOVENTUTS MUSICALS DE CATALUNYA

Tercer. DESESTIMAR per valoració més baixa, ja que ha obtingut una puntuació
inferior 50 punts la següent sol·licitud:
NIF
Entitat
G66981648 ASSOCIACIÓ XÀFEC, XARXA DE FESTIVALS DE MÚSICA DE CATALUNYA

Quart. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les
programacions anuals de les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o
dels seus professionals, segons estableix la convocatòria i les bases especifiques i
atenent a la disponibilitat pressupostària:
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Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 9 de la convocatòria i les bases específiques.
La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 100 punts.
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 50 punts i han
estat considerades estimades, d’acord amb el contingut de la base 9 de la convocatòria i les
bases específiques.
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, a la seva base 11, la subvenció
concedida serà com a màxim del 50% del cost del projecte/activitats subvencionades.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament s’han tingut en compte els
següents criteris objectius:
1. Representativitat, solidesa i trajectòria de l’entitat sol·licitant, fins a 50 punts, en base als
següents elements:
a) Representativitat de l’entitat, valorada amb el percentatge que representen els seus
associats respecte la totalitat del sector professional, fins a 30 punts.
Les entitats que han posat únicament número d’associats perquè no existeix un cens
elaborat del sector a qui representen, s’ha consultat als especialistes de la Gerència per
situar-los dins la franja de punts corresponent, atès el seu coneixement del sector.
b) Antiguitat de l’entitat des de la seva constitució, fins a 10 punts.
S’ha tingut en compte els anys des de la constitució de l’entitat, atorgant la màxima
puntuació a les entitats que superaven els 20 anys.
c) Estudis del sector o la professió realitzats en els darrers cinc anys, fins a un màxim de
5 punts.
Per a la valoració dels estudis, s’ha tingut en compte tant el nombre com la tipologia dels
mateixos així com si han estat realitzats de manera individual o en col·laboració amb
altres entitats.
d) Participació en consells, juntes o taules de treball i assessorament d’organismes
públics sectorials, fins a un màxim de 5 punts.
S’ha atorgat un punt per a cada participació que s’hagi pogut acreditar.
2. Qualitat del projecte presentat, avaluada pel seu grau d’elaboració, concreció i coherència
amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 25 punts, en base als següents
elements:
Els projectes han estat avaluats en base a la seva estructuració i als elements de
descripció que contenen (presentació de l’entitat, objectius, descripció de les
activitats, calendari, públic al que s’adreça, descripció i desenvolupament de les
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activitats i el pressupost, elements de seguiment i avaluació...) i grau de
desenvolupament dels mateixos.
3. Capacitat d’organització de l’entitat, que es valorarà en base a la quantitat i tipologia de
les activitats programades durant l’any 2018 i als projectes/convenis comuns amb altres
entitats del sector o d’altres sectors, fins a 15 punts.
En la valoració d’aquest apartat s’han tingut en compte el nombre i tipologia de les
activitats promogudes per donar a conèixer el sector, el treball conjunt amb altes
entitats
del
sector
o
d’altres
sectors
culturals,
les
activitats
de
formació/seminaris/fòrums així com altres activitats destacables adreçades als socis
o a la ciutadania en general.
4. Estratègies de comunicació i difusió de les activitats i de relacions amb la comunitat, fins
a un màxim de 10 punts, en base als següents elements:
L’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts. S’ha valorat
l’existència d’un pla de comunicació integral o, en el seu defecte, les accions
concretes de comunicació proposades, si disposen de web pròpia, si utilitzen les
xarxes socials, si es fa difusió als mitjans de comunicació locals, comarcals o
nacionals.
L’edició de llibres i revistes especialitzades, l’existència d’una agenda d’activitats
publicada i/o la tramesa d’un butlletí amb periodicitat regular, fins a 5 punts.
A l’Acadèmia de la Música, única Acadèmia representativa dels sector que s’ha presentat a
la convocatòria, li ha estat atorgada la màxima puntuació en els apartats 1, 3 i 4, tal com
s’estableix a la base 9 de la convocatòria i les bases específiques.
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:
NIF
G65568933
G58493677
G60227105
G63748925
G58366675
G60963089
G08824609
G58119181

ENTITAT
ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA
DANSA DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DE TEATRE A
CATALUNYA - ADETCA
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC
DE CATALUNYA
APPEC EDITORS DE REVISTES I DIGITALS
ASSOCIACIÓ
DE
MUSEÒLEGS
DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
PROFESSIONAL
DE
REPRESENTATS,
PROMOTORS
I
MÀNAGERS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ D'ACTORS I DIRECTORS
PROFESSIONALS DE CATALUNYA

C1
(50)
50

C2
(25)
18

C3
(15)
15

C4
(10)
10

TOTAL
(100)
93

47

20

14,5

8

89,5

48

23

9

7

87

35

25

15

10

85

46

19

12

8

85

37

25

8

10

80

43

22

11

4

80

34

21

15

5

75
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NIF

ENTITAT

G62411376
G60291408
G58868167
G08880148
G43575984
G59856781
G66506056
G58641952
G67007005
G63902233
G66981648

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TEATRE
PER A TOTS ELS PÚBLICS - TTP
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA
GESTIÓ CULTURAL DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE JAZZ I
MÚSICA MODERNA DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ D'EDITORS EN LLENGUA
CATALANA
ASSOCIACIÓ D'ESCOLES DE DANSA
AUTORITZADES - AEDA
GREMI
DE
GALERIES
D'ART
DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ PLATAFORMA D'ARTS DE
CARRER
ASSOCIACIÓ D'ARXIVERS-GESTORS DE
DOCUMENTS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE DONES
CINEASTES I DE MITJANS AUDIOVISUALS
COORDINADORA
DE
FESTIVALS
DE
CINEMA DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
XÀFEC,
XARXA
DE
FESTIVALS DE MÚSICA DE CATALUNYA

C1
(50)

C2
(25)

C3
(15)

C4
(10)

TOTAL
(100)

32

19

10,5

7

68,5

26

25

12

5

68

34

21,5

8

4

67,5

40

13,5

7

2

62,5

32

21

5,5

4

62,5

34

13

10

5

62

25

16

12

7

60

35

12,5

5,5

7

60

17

25

13

5

60

32

18

6,5

3

59,5

11

14

3,5

3

31,5

Procediment aplicat per atorgar el suport a les programacions anuals d’activitats de
les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus
professionals, segons estableixen la convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix la base onzena de la convocatòria i les bases específiques, una vegada
valorats els projectes/activitats de les entitats representatives del sector cultural segons els
criteris de valoració establerts a la base novena, i en funció de la disponibilitat
pressupostària, l’import a concedir s’ha determinat en relació als punts assignats, de la
següent manera:
 Els projectes que han obtingut una puntuació igual o superior a 85 punts, se’ls ha
atorgat una subvenció de 10.000 €.
 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 70 punts i menys de 85 punts i el
seu pressupost és superior als 200.000 €, se’ls ha atorgat una subvenció de 10.000 €.
 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 70 punts i menys de 85 punts i el
seu pressupost és inferior als 200.000 €, se’ls ha atorgat una subvenció de 5.000 €.
 El pressupost que ha restat després d’atorgar els imports als projectes que han
obtingut una puntuació igual o superior als 70 punts (32.000 €) s’ha distribuït de forma
proporcional en relació als punts assignats entre els sol·licitants que han obtingut una
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puntuació entre 50 i 69 punts (630,5 punts), de manera que l’import/punt resultant ha
estat de 50,75 €. Aquest import s’ha multiplicat pels punts atorgats a cada projecte.
Realitzada aquesta operació, tots els projectes inclosos en la franja de 50 a 69 punts
han superat l’import màxim de subvenció de 3.000 €, previst a la convocatòria amb la
qual cosa aquest és l’import proposat per a l’atorgament.
En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat,
s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud. Aquest ha estat el cas de l’Associació de
Museòlegs de Catalunya.

Cinquè. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes
actuacions per un import de noranta-vuit mil euros (98.000.- EUR), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48904 del pressupost de despeses de 2018
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall:
NIF

Entitat

G65568933

ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE
LA DANSA DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
D'EMPRESES
DE
TEATRE A CATALUNYA - ADETCA
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE
CIRC DE CATALUNYA
APPEC EDITORS DE REVISTES I
DIGITALS
ASSOCIACIÓ DE MUSEÒLEGS DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE
REPRESENTATS, PROMOTORS I
MÀNAGERS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ D'ACTORS I DIRECTORS
PROFESSIONALS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
PROFESSIONAL
DE
TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS –
TTP
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE
LA
GESTIÓ
CULTURAL
DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE JAZZ I
MÚSICA MODERNA DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
D'EDITORS
EN
LLENGUA CATALANA
ASSOCIACIÓ D'ESCOLES DE DANSA
AUTORITZADES - AEDA
GREMI DE GALERIES D'ART DE
CATALUNYA

G58493677
G60227105
G63748925
G58366675
G60963089
G08824609
G58119181
G62411376
G60291408
G58868167
G08880148
G43575984
G59856781

Import
concedit
10.000,00 €

Operació
comptable/posició
1803003627/1

10.000,00 €

1803003627/2

10.000,00 €

1803003627/3

10.000,00 €

1803003627/4

10.000,00 €

1803003627/5

3.000,00 €

1803003627/6

5.000,00 €

1803003627/7

10.000,00 €

1803003627/8

3.000,00 €

1803003627/9

3.000,00 €

1803003627/10

3.000,00 €

1803003627/11

3.000,00 €

1803003627/12

3.000,00 €

1803003627/13

3.000,00 €

1803003627/14
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NIF
G66506056
G58641952
G67007005
G63902233

Entitat
ASSOCIACIÓ PLATAFORMA D'ARTS
DE CARRER
ASSOCIACIÓ D'ARXIVERS-GESTORS
DE DOCUMENTS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
PROMOTORA
DE
DONES CINEASTES I DE MITJANS
AUDIOVISUALS
COORDINADORA DE FESTIVALS DE
CINEMA DE CATALUNYA

Import
concedit

Operació
comptable/posició

3.000,00 €

1803003627/15

3.000,00 €

1803003627/16

3.000,00 €

1803003627/17

3.000,00 €

1803003627/18

Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la liquidació definitiva del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació
amb plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 23 de febrer de 2017, va
aprovar la concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb
plataforma telemàtica Xaloc” (ref. reg. AJG 48/17), en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim
regulador (ref. reg. AJG 673/16).
2. Segons les condicions de concertació del recurs, el present fons de prestació
consisteix en un ajut que representa el 75% de l’import de la despesa elegible a
justificar, de manera que el percentatge de cofinançament per part de l’ens
beneficiari és del 25% sobre el cost total de l’actuació.
3. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics
i ateses les especials dificultats de les tresoreries municipals degudes a un context
de crisi, la Diputació de Barcelona va realitzar un pagament avançat del 50% de
l’import concedit, un cop els ens destinataris van presentar l’acceptació de l’ajut.
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4. D’acord amb els apartats 2.1 i 2.2 del règim de gestió, regulats a l’acord tercer del
dictamen esmentat, el període d’execució dels ajuts comprenia des de l’1 de gener
de 2017 fins al 31 de desembre de 2017, mentre que el de justificació finalitzava el
30 d’abril de 2018.
5. Vist l’apartat sisè del tercer acord del dictamen de concessió d’aquests fons que
regula el procediment d’audiència i tancament, el qual estableix:
“
6.1 Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació
provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de
l’endemà de la publicació per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de
presentar la justificació pendent.
6.2 Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i
la revocació dels imports no justificats.
6.3 Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies des de l’aprovació.
6.4 Si escau, amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la
renúncia, s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense
perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part
de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.
“
6. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació indicat, per decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona de 26 de juny de 2018 (D 6648/18), es va
aprovar la liquidació provisional dels fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació
amb plataforma telemàtica Xaloc", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2017,
que incloïa els fons que restaven pendents de proposar el pagament a 8 de juny de
2018 i s’habilitava un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’esmentat decret, per tal els ens destinataris
presentessin la justificació pendent, així com també per tal d’esmenar i al·legar el
que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la
revocació dels imports no justificats i, si fos escaient, al reintegrament dels imports
satisfets per avançat.
7. Així doncs, una vegada analitzada la documentació presentada, s’observen les
deficiències i repercussions que es detallen a continuació:
Ens destinatari
Ajuntament de
Berga

Codi XGL
17/Y/233614

Deficiències / Observacions
Les despeses presentades no es poden considerar
elegibles.

Proposta tècnica
Revocar totalment l’ajut
econòmic concedit i procedir
a sol·licitar el reintegrament
de l’import avançat i no
justificat.
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Ens destinatari

Codi XGL

Deficiències / Observacions

Ajuntament de la
Roca del Vallès

17/Y/233571

El cost justificat considerat elegible és inferior a l’import
concedit i no cobreix la totalitat de l’import avançat.

Proposta tècnica
Revocar parcialment l’ajut
econòmic concedit i procedir
a sol·licitar el reintegrament
de l’import avançat i no
justificat.

Fonaments de dret
1. D’acord amb el dictamen núm. 48/17 aprovat en Junta de Govern, en data 23 de
febrer de 2017, que aprova la concessió del fons de prestació “Els serveis locals
d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador,
en especial referència al seu apartat sisè.
2. Vist l’apartat 7.2.d) de la Refosa 1/2018, aprovada pel Decret de la Presidència
núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (BOPB d’11 de juliol de 2018) que
atribueix a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, la liquidació
definitiva dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis, quan comporti
revocació de recursos.
3. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa núm.1/2018 que, per delegació de la Presidència,
atribueix a les vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per
elevar a la Junta de Govern la liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de
catàlegs de serveis, quan comporti revocació de recursos.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels fons de prestació “Els serveis locals
d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (ref. reg. AJG 48/17) que a
continuació s’indiquen, els quals s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2017 i justificar, com a màxim, el 30 d’abril de 2018.
Segon. REVOCAR i APROVAR la reducció dels ajuts econòmics que s’indiquen a
continuació:
Ens destinatari
Ajuntament de
Berga
Ajuntament de
la Roca del
Vallès

Import pagat
(avançament)

Justificació
total
acceptada

17.855,68 €

8.927,84 €

0€

8.923,84 €

4.461,92 €

2.022,32 €

NIF

Import
concedit

P0802200F
P0818000B

Import
reducció
comptable

Operació
comptable

17.855,68 €

8.927,84 €

1803901051

7.407,10 €

4.461,92 €

1803901050

Import
revocació
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Tercer. SOL·LICITAR als ajuntaments de Berga i de la Roca del Vallès el
reintegrament de l’import avançat que no ha estat justificat, tal i com es detalla en el
quadre que més endavant s’indica. Aquesta quantitat haurà de fer-se efectiva, d’acord
amb l’art. 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 a 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 al dia 5 del segon mes posterior
o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
Tenint en compte que en cas d’existir deutes de la Diputació de Barcelona amb l’ens
s’efectuarà la corresponent compensació directament.
Ens destinatari
Ajuntament de Berga
Ajuntament de la Roca del Vallès

Codi XGL
17/Y/233614
17/Y/233571

Import avançat a
reintegrar
8.927,84 €
2.945,18 €

Quart. NOTIFICAR aquesta resolució als ens locals afectats.”
Gerència de Serveis de Turisme
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’acceptació com a projectes singulars per a l’any 2018 “Creació de producte” i
“Foment del Maresme Film Comission”, inclosos a l’aportació corresponent a
l’any 2018 del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“
1. Per acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018 (Registre acords núm.
189/18) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2018, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció
turística Costa del Maresme, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. L’acord tercer, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2018.
L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En aquest mateix
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acord es va fixar que els projectes singulars que rebrien suport específic serien la
“Creació de producte” i “Posicionament turisme cultural”.
3. En data 17 de juliol de 2018 el Consorci de Promoció turística Costa del Maresme
va sol·licitar un canvi de destí d’un dels projectes singulars, concretament el de
“Posicionament turisme cultural”.
4. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la petició, i per tant,
procedeix a acceptar com a projectes singulars la “Creació de producte” i “Foment
del Maresme Film Comission”.
Fonaments de dret
1. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer,
subapartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018 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. 7048/18, de data 9 de juliol de
2018 (publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de
Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a
100.000€.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR com a projectes singulars per a l’any 2018 els projectes de
“Creació de producte” i “Foment del Maresme Film Comission”, inclosos a l’aportació
corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte
Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona
i Consorci de Promoció turística Costa del Maresme, de vigència fins el 31 de
desembre de 2019.
Segon. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària que en dona fe.

