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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2019 

 
A la ciutat de Barcelona, el 10 d’octubre de 2019, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix 
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de 
la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència de la 
vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident 
tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), i amb els diputats i diputades amb 
dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Carles Ruiz Novella (PSC-CP), senyor 
Pere Pons i Vendrell (JUNTS), senyor Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora Pilar 
Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva 
Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), 
senyor Alfredo Vega López (PSC-CP), senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), 
senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), i 
els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM), senyor Celestino Corbacho Chaves (Cs) i senyora Lluïsa Melgares 
i Aguirre (TxT).  
 
Hi assisteix, també, el diputat senyor Jonatan Fornés Martínez (ECG). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis 
Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), la vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), les diputades 
senyores . Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP), Laura 
Pérez Castaño (ECG), i el diputat senyor Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2019. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/0016550). 
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3. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret aprovat per raons d’urgència pel 
qual es designen els representants de la Diputació de Barcelona al Consorci de 
Biblioteques de Barcelona (exp. núm. 2019/0003320). 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’informe previ, preceptiu i no vinculant, relatiu a l’expedient d’exempció de 
l’obligació del manteniment del lloc de treball de Secretaria, de la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener (exp. núm. 2019/15586). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6204, de data 17 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 400/2018-A interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es 
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2018/20219). 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6203, de data 17 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 409/2018-D interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 
16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm. 
2018/21100). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6775, de data 23 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 405/2018-E interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es 
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm. 
2019/630). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6768, de data 23 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 419/2018-A interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 
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16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm. 
2019/1523). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6953, de data 28 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-D interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 
16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm. 
2019/1550). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7052, de data 29 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 415/2018-A interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 
16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm. 
2019/3889). 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6647, de data 22 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 3/2019-F interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es 
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 15 de 
juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2019/5085). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6641, de data 22 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 388/2018-BR interposat 
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 
16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm. 
2019/5086). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6653, de data 22 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 432/2018-F2 interposat 
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 
16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2019/5087). 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7044, de data 29 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 448/2018-B interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es 
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 15 de 
juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2019/5103). 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6771, de data 23 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 391/2018-BY interposat 
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 
16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2019/5108). 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6776, de data 23 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 407/2018-C interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 
16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm. 
2019/5110). 

 
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6777, de data 23 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 408/2018-V interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es 
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desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2019/5113). 

 
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7051, de data 29 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 437/2018-BR interposat 
per la senyora XXX, contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 22 d’agost de 2018, 
pel qual es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats 
formulada per la recurrent (exp. núm. 2019/5115). 

 
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6778, de data 23 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 32/2019-F interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 
16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm. 
2019/5118). 

 
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7045, de data 29 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 428/2018-F interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 24 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 
22 de maig de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2019/6895). 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 

aprovar la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig «Visita 
l’edifici històric de la UB» i, d’altra banda, la convocatòria, que conté les bases 
específiques,  dels sortejos «Pel plaer de saber» (exp. núm. 2019/13487). 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#ElCorredorÉsMoltMés (exp. núm. 2019/15871). 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment, Ia revocació parcial, per import de 2.657,98 €, en relació amb la 
subvenció de 44.858,08 €, atorgada a l’entitat Centre d'Estudis per la Pau JM 
Delàs per a l’acció “Prou exportació d'armes a països en conflicte i tensió!”, en el 
marc de la convocatòria de subvencions aprovada per acord núm. 609/16, de la 
Junta de Govern de data 24 de novembre de 2016 (exp. núm. 2016/5973). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, tornar la garantia definitiva a 

l’empresa ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España, corresponent al 
contracte relatiu a una pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial de la 
Diputació de Barcelona i els seus Organismes Autònoms, per un import de 
10.049,28 € (exp. núm. 2006/0008110). 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
25. CANOVELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 83.575,45 €, a l'Ajuntament de Canovelles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014418).  

 
26. CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 39.323,05 €, a l'Ajuntament de Cardedeu, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0015463).  

 
27. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 61.500,41 €, a 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014491).  

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

concedir una subvenció per import de 158.505,34 €, a l'Ajuntament de Granollers, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0013759).  
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29. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 1.699,06 €,  a l'Ajuntament de 
Llinars del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0014446).  

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

Presidència, concedir una subvenció per import de 27.320,89 €,  a l'Ajuntament de 
Parets del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0014695).  

 
31. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 27.167,97 €,  a l'Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0013669).  

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS 

NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Projecte 

constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1243, PK 0+000 a 0+680. Tram 
nucli-camí de Castellvell. TM Caldes de Montbui”, per un pressupost de 
482.227,39 €, IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns i drets afectats 
per les obres, als efectes de la seva expropiació forçosa o ocupació temporal i 
l’exposició al públic d’ambdós. (exp. núm. 2018/7666). 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Projecte 

constructiu “Millora de la mobilitat a l’entrada a Granollers per la BV-1432 entre la 
C-17 i l’estació de Renfe. TM Granollers”, amb un pressupost d’1.066.109,43€, 
IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns i drets afectats per les obres, 
als efectes de la seva expropiació forçosa o ocupació temporal i l’exposició al 
públic d’ambdós (exp. núm. 2018/9073). 

 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Projecte 

constructiu “Millora del pont d’accés al Parc del Castell de Montesquiu. TM 
Montesquiu”, amb un pressupost de 519.794,75 €, IVA inclòs, així com l’aprovació 
de la relació de béns i drets afectats per les obres, als efectes de la seva 
expropiació forçosa o ocupació temporal i l’exposició al públic d’ambdós (exp. 
núm. 2017/3230). 
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35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Projecte 
constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5303 entre el nus de Quatre 
Camins i el polígon industrial l’Avellanet. TM. Seva”, amb un pressupost de 
544.238,35 €, IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns i drets afectats 
per les obres, als efectes de la seva expropiació forçosa o ocupació temporal i 
l’exposició al públic d’ambdós (exp. núm. 2018/2789). 

 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Projecte 

constructiu “Rotonda d’accés a la urbanització Niàgara Parc a la carretera BV-
5122, pk 4+200. TM. Tordera i Fogars de la Selva”, amb un pressupost de 
759.552,08 €, IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns i drets afectats 
per les obres, als efectes de la seva expropiació forçosa o ocupació temporal i 
l’exposició al públic d’ambdós (exp. núm. 2017/9358). 

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

resolució d’al·legacions, modificació de la relació de béns i drets i aprovació 
definitiva del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2002 des 
del camí dels cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació de FFGC. TM Santa 
Coloma de Cervelló”, amb un pressupost de 770.234,40 €, IVA inclòs, així com 
l’aprovació de la relació de béns i drets afectats per les obres, als efectes de la 
seva expropiació forçosa o ocupació temporal i l’exposició al públic d’ambdós 
(exp. núm. 2017/2050). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Font-rubí, relatiu a les obres del projecte constructiu d’Eixamplament i millora de 
corbes de la carretera BV-2153 del PK 0+000 al 1+100 TTMM Font-rubí, 
Torrelavit, El Pla del Penedès, amb una aportació econòmica de la Diputació de 
Barcelona de 707.328,15 €, IVA inclòs (exp. núm. 2017/6771). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Pla 
del Penedès, relatiu a les obres del projecte constructiu d’Eixamplament i millora 
de corbes de la carretera BV-2153 del PK 0+000 al 1+100 TTMM Font-rubí, 
Torrelavit, El Pla del Penedès. (exp. núm. 2017/6771). 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda, 

amb aportació econòmica, al conveni de col·laboració institucional formalitzat en 
data 25 de novembre de 2016, relatiu a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de 
Barcelona, a formalitzar per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori de la 
Generalitat, l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl (exp. núm. 
2019/7992). 
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ÀREA DE CULTURA 
 

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

tipus d’adhesió al programa Anem al teatre, organitzat per la Diputació de 
Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments, per als cursos 2020-21, 2021-22, 
2022-23, 2023-24 a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el 
Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona (exp. núm. 2019/15716). 

 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 

de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la 
Generalitat, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, amb l’objecte de 
donar suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis de la 
província de Barcelona, per als anys 2019, 2020 i 2021 (exp. núm. 2019/ 15701). 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva del fons de prestació Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants, en el marc del Catàleg de 
Serveis de l’any 2018 (exp. núm. 2018/1453). 

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

la revocació de diverses subvencions de la convocatòria de subvencions 
destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la 
demarcació de Barcelona, per al curs 2016-2017 (exp. núm. 2018/11772). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2019.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2019, 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, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/0016550).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
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unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta 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 ha d’estar 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. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes 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. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 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 perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 

 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes 
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al 
mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el 
nomenament en qualsevol moment. 

 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i 
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho 
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de 
diputat/da per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament la 
seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens. 

 
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 2023, sense perjudici de continuar en 
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració 
ordinària. 
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La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de 
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als 
ens participats, i la creació del seu Grup de Suport. 

 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar 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.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 
de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19) i per la Junta de Govern en sessió 
de 26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19). 
 
Des de la darrera sessió s’han proposat noves designacions, així com modificacions i 
correccions d’anteriors, el que aconsella detallar-les novament perquè mantinguin la 
unitat de sentit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Designar les persones que s’indicaran com a representants de la 
Diputació de Barcelona en els organismes següents:  
 

1. Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (NIF P0800075D) 
 
Primer. Designar vocals representants de la Diputació de Barcelona en 
l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 
(amb un màxim de 8), els quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, 
d’acord amb l’art. 8 dels seus estatuts. 
 
Les persones designades són: 
 

1.   Sr. Francisco Javier Gomar Martin 
2.   Sr. Martin Domènech Montagut 
3.   Sra. Imma Pruna González  
4.   Sr. Josep Tarín Canales 
5.   Sr. Daniel Fernández González 
6.   Sr. Domènec Cucurull Descàrrega   
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Segon. Proposar a l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana 
de Barcelona la designació com a vocals per a integrar-se en el Consell de 
Govern, d’entre els representants designats per formar part de l’Assemblea 
General, d’acord amb els arts. 9.f) i 10 dels estatuts del Consorci, les persones 
següents:  

 
1. Sr. Francisco Javier Gomar Martin 
2.   Sr. Martí Domènech Montagut 

 
Tercer. Proposar al Sr. Francisco Javier Gomar Martin per a ocupar la 
presidència o una de les tres vicepresidències previstes als estatuts del 
Consorci, segons correspongui i de forma rotatòria per períodes de dos anys, 
d’acord amb els arts. 8 i 10. 
 
Quart. Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin. 
 
2. Consorci del Barri de la Mina (P0800080D) 
 
Primer. Designar vocals titulars i suplents, representants de la Diputació de 
Barcelona en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, els quals 
poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 8.2.c) dels seus 
estatuts. 
 
Les persones designades són: 
 

1.   Titular: Sra. Lluïsa Moret Sabidó 
 
2.   Titular: Sra. Teresa Llorens Carbonell  
S.2 Suplent: Sra. Elena Lledós Monsó 
 
3.   Titular: Sr. José Muñoz Luque 
S.3 Suplent: Sr. Francesc Hernández Torres  

 
Segon. Designar, d’entre les persones designades per al Consell de Govern, la 
Sra. Teresa Llorens Carbonell com a vocal representant de la Diputació de 
Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, d’acord 
amb l’art. 10 dels seus estatuts. 
 
Tercer. Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin. 
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3. Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (Servei Català de Trànsit, 
Generalitat de Catalunya) 
 
Primer. Proposar a la persona titular del Departament competent en matèria de 
Trànsit i Seguretat Viària de la Generalitat de Catalunya, la designació del vocal 
titular representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Catalana de 
Trànsit i Seguretat Viària, el qual podrà tenir o no la condició de diputat/ada, 
d’acord amb els arts. 5.3 i 10 del Reglament de funcionament de la Comissió, 
aprovat pel decret 136/2014, de 7 d’octubre. 
 
La persona proposada és el Sr. Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals. 
 
Segon. Es designen suplents, per substituir el Sr. Pere Pons Vendrell, en els 
supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per 
qualsevol causa, i de forma indistinta, el Sr. Josep Tarín Canales, Diputat delegat 
d’Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals i la tècnica de l’àmbit Sr. 
Montserrat Tordera i Vigas. 
 
Tercer. Designar el Sr. Francesc Xavier Pons i Claret, Cap de l’Oficina Tècnica 
de gestió d’Infraestructures, per a incorporar-se en nom de la Diputació de 
Barcelona, com a tècnic, en aquelles Comissions o Grups de treball que es creïn i la 
corporació hagi de tenir representació. 
 
4. Consell de la Mobilitat de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Primer. Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en 
el Consell de la Mobilitat com a vocal en el Ple del Consell, d’acord amb l’article 
8 del Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de 
planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, el qual pot tenir o no la 
condició de diputat/da. 
 
La persona designada és el Sr. Josep Tarín Canales, Diputat delegat d’Espais 
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals. 
 
Segon. Designar el Sr. Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals i la tècnica de 
l’àmbit Sra. Montserrat Tordera i Vigas, per substituir el Sr. Josep Tarín 
Canales, de forma indistinta, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a 
les reunions convocades per qualsevol causa, i en la representació que el titular 
ostenta en els òrgans de Govern del Consell. 
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5. Consell Català de la Salut. Consells de Salut Regions i Sectors Sanitaris del 
Servei Català de la Salut. (Generalitat de Catalunya) 
 
Primer. Proposar a la persona titular del Departament competent en matèria de 
salut de la Generalitat de Catalunya el nomenament de la persona que ha de 
representar a aquesta corporació en els Consells de Salut de les Regions Sanitàries 
i els Sectors Sanitaris del Servei Català de la Salut, segons preveu el decret 
201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el sistema 
sanitari públic de Catalunya, en relació al decret 10/2013, de 3 de gener, de 
delimitació de les regions sanitàries i els sectors sanitaris del Servei Català de la 
Salut. 
 
Segon. Designar el Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez, Diputat delegat de Salut 
Pública i Consum, per representar a la Diputació de Barcelona en els Consells 
de Salut de Participació de les Regions Sanitàries i els Consells de 
Participació dels Sectors Sanitaris que corresponguin a l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb els art. 7 i 10 respectivament, en relació a la 
DT 1ª del D. 201/2015, de 15 de setembre (DOG 6958 de 17.9.2015). 
 
Tercer. Designar la Sra. Catalina Chamorro i Moreno, Cap del Servei de Salut 
Pública, com a suplent del Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez, per substituir-lo, en 
cas absència o per qualsevol causa que impossibiliti l’assistència, en la 
representació que ostenti en els diferents òrgans on la Diputació de Barcelona tingui 
representació. 

 
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts prevegin altrament. 
 
TERCER. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
QUART. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret aprovat per raons d’urgència 
pel qual es designen els representants de la Diputació de Barcelona al Consorci 
de Biblioteques de Barcelona (exp. núm. 2019/0003320).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
La Presidència de la Diputació de Barcelona ha dictat el Decret núm. 10582/19, de 30 
de setembre, pel qual es designen, per raons d’urgència, els representants de 
Diputació de Barcelona al Consorci de Biblioteques de Barcelona, que literalment diu: 
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“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de juliol de 
2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 
qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta, va 
prendre possessió del càrrec de presidenta 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 ha d’estar 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. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes 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. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, precepte al qual es remet l’article 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 perjudici 
de la delegació en favor de la Junta de Govern en les successives designacions. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes referits, 
llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al mandat 
corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el nomenament en 
qualsevol moment. 
 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i ens 
abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els 
estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de diputat/da per qualsevol de 
les causes previstes legalment, perdrien automàticament la seva condició de representant 
de la Diputació en aquelles entitats i ens. 
 
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 2023, sense perjudici de continuar en funcions en 
la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració ordinària. 
 
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de 
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens 
participats, i la creació del seu Grup de Suport. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar 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.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 de juliol de 2019, 
sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència 
(BOPB de 26 de juliol de 2019). 
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La Junta de Govern, en la sessió ordinària celebrada el 26 de setembre de 2019, va 
designar representants de la Diputació de Barcelona en diversos ens.  
 
Amb posterioritat a la celebració d’aquesta sessió s’ha rebut una comunicació de la 
Gerència del Consorci de Biblioteques de Barcelona, en el qual es sol·licita que s’acceleri al 
màxim possible els nomenaments dels membres que pertoquen a la Diputació de Barcelona 
en el Consell General del Consorci de Biblioteques de Barcelona, atesa la previsió de 
convocar una sessió extraordinària del Consell General per al dia 2 d’octubre de 2019. 
 
La propera sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona està prevista per al 
10 d’octubre de 2019, data posterior a la fixada per a la sessió del Consell General del 
Consorci de Biblioteques de Barcelona. 
 
Aquest fet justifica que la Presidència de la Diputació de Barcelona exerceixi les 
competències de la Junta de Govern per raons d’urgència, tot això de conformitat amb 
l’apartat setè, punt I.5.g), de la part resolutiva del decret de la Presidència núm. 8924/19, de 
23 de juliol, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la 
Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des 
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de 
data 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment per decret núm. 8985/19, de 26 de juliol, 
publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 

PRIMER. Designar les persones que s’indicaran com a representants de la Diputació de 
Barcelona en l’ens següent:  

 
Consorci de Biblioteques de Barcelona (P0800083H) 
 
Primer. Designar els vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General del Consorci de Biblioteques de Barcelona, els quals poden tenir o no la 
condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 7 dels seus estatuts. 
 
Les persones designades són: 
 

1. Sr. Ferran Mascarell Canalda 
2. Sr. Alfredo F. Vega López 
3.  Sr. Jordi Roca Ventura 
4.  Sra. Marta Cano Vers 
5.  Sr. Jordi Font Cardona 
6.  Sra. Mònica Gallardo Montornés 

   
Segon. Designar, d'entre les persones assenyalades per al Consell General, vocals 
representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva.  
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Les persones designades són: 
 

1.  Sr. Ferran Mascarell Canalda 
2.  Sr. Jordi Roca Ventura 
3.  Sra. Marta Cano Vers  

 
Tercer. D’acord amb l’art. 6 dels estatuts del Consorci, a la Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, li correspon la vicepresidència del 
Consorci i alhora del Consell General, sens perjudici que pugui delegar-la. Com a 
vicepresidenta, formarà part, també, de la Comissió Executiva. 
 
En virtut de la delegació prevista, es designa el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares per 
a ocupar la vicepresidència del Consorci i alhora del Consell General i, en 
conseqüència, formarà part també de la Comissió Executiva. 

 
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que es 
facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la finalització del 
present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o que els estatuts 
prevegin altrament. 
 
TERCER. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva ratificació a 
la propera sessió ordinària que es celebri ”. 

 
L’apartat setè, punt I.5.g), de la part resolutiva del decret de la Presidència núm. 
8924/19, de 23 de juliol, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les 
competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des 
d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de 
matèria, publicat al BOPB de data 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment per 
decret núm. 8985/19, de 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019, 
reserva a la Presidència l’exercici de les competències del Ple i de la Junta de Govern 
per raons d’urgència, sens perjudici de la ratificació de l’òrgan competent en la següent 
sessió que es celebri. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, del següent 
 

ACORD 
 

Únic. RATIFICAR el Decret de la Presidència núm. 10582/19, de 30 de setembre, pel 
qual es designen, per raons d’urgència, els representants de Diputació de Barcelona al 
Consorci de Biblioteques de Barcelona.” 

 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’informe previ, preceptiu i no vinculant, relatiu a l’expedient d’exempció de 
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l’obligació del manteniment del lloc de treball de Secretaria, de la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener (exp. núm. 2019/15586).- 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: 

 
“La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener ha presentat un ofici davant del 
Registre electrònic de la Diputació de Barcelona, en data 21 de maig de 2019, 
mitjançant el qual sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en 
l’expedient relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de 
Secretaria Intervenció, de la dita Mancomunitat. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat sisè, punt I.4 c), de la part resolutiva del Decret de 
la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les 
competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les 
sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe emès per la Secretaria General d’aquesta corporació en 
relació amb l’expedient relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de 
treball de Secretaria Intervenció, de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME RELATIU A L’EXEMPCIÓ DE L’OBLIGACIÓ DEL MANTENIMENT DEL LLOC 
DE TREBALL DE SECRETARIA INTERVENCIÓ, DE LA MANCOMUNITAT 

INTERMUNICIPAL DEL CARDENER 
 

 
1. ANTECEDENTS 
 
En data 21 de maig de 2019 ha entrat per Registre General de la Diputació de Barcelona 
l’ofici de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, mitjançant el qual se sol·licita 
d’aquesta corporació l’informe preceptiu relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment 
del lloc de treball de Secretaria Intervenció, de la Mancomunitat.  
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S’acompanya la sol·licitud dels següents documents: 
 

- Provisió de la Presidència de la Mancomunitat, de data 23 d’abril de 2019, disposant 
l’emissió d’informe per la secretaria intervenció respecte del procediment a seguir per 
a la declaració d’exempció de l’obligació de crear el lloc de secretaria intervenció. 

- l’Informe de la secretaria, de data 2 de maig de 2019. 
- Certificat del secretari interventor, de data 3 de maig de 2019, relatiu a la insuficiència 

de volum de serveis prestats per al manteniment del lloc de treball. 
- Memòria justificativa del compliment dels requisits de l’article 10 del RD 128/2018 

respecte l’exempció de l’obligació de crear un lloc reservat de secretaria, emesa per 
la Cap de Serveis en data 2 de maig de 2019, en la que es posa de manifest que el 
volum de serveis prestats per la Mancomunitat és insuficient per al manteniment del 
lloc de treball, que no ha estat possible efectuar una agrupació amb altres entitats per 
crear aquest lloc i que els estatuts de la Mancomunitat estableixen que el càrrec de 
Secretaria i Intervenció serà exercit per el Secretari/ària i Interventor/a d’un dels 
municipis que en formen part. 

- Certificat de l’acord de la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, 
celebrada en data 20 de maig de 2019, aprovant l’exempció del lloc funcionari, de 
secretaria intervenció, de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
atès el volum de serveis insuficient per mantenir aquest lloc de treball. 

 
La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener està formada pels Ajuntaments de Sant Joan 
de Vilatorrada, Súria, Santpedor, Callús, Castellnou de Bages i Sant Salvador de Guardiola. 
 
Cal remarcar com antecedent previ que en data 14 de març de 2019, mitjançant acord 
de la Junta de Govern d’aquesta Diputació de Barcelona es va aprovar l’informe emès 
per la Secretaria General d’aquesta corporació en relació amb l’expedient relatiu a 
l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de Secretaria, de la 
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, en el sentit d’informar que, malgrat que 
eventualment concorrerien les circumstàncies previstes a la normativa vigent per declarar 
l’exempció de l’obligació de crear o mantenir el lloc de secretaria de la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener, calia esmenar l’expedient tramitat per la pròpia Mancomunitat 
en el sentit que fos inclòs el sistema escollit a l’efecte de garantir les funciones reservades 
en cas d’exempció. 

 
2. DISPOSICIONS LEGALS: emissió d’informe preceptiu 
 
D’acord amb el que disposa l’article 9.1.c), en relació a l’apartat 2 del mateix precepte, del 
Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic 
del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en les entitats locals de 
Catalunya, és competència del conseller/a de Presidència eximir les mancomunitats de 
municipis de l’obligació de mantenir els llocs propis reservats a personal habilitat de caràcter 
estatal quan el seu volum de serveis o recursos sigui insuficient per al manteniment 
d’aquests llocs, amb l’informe previ de les entitats supramunicipals corresponents. 
 
En sentit equivalent, l’article 10.2 del RD 128/2018, de 16 de març, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de caràcter 
nacional, disposa que les mancomunitats de municipis poden ser eximides de l’obligació de 
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crear o mantenir llocs propis reservats a habilitats de caràcter nacional, amb l’informe previ 
de la diputació provincial. 
 
Així mateix, vist el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe, amb caràcter preceptiu i previ, per part 
d’aquesta corporació. 
 

3. OBSERVACIONS A LA SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ 
 
Des de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, se sol·licita d’aquesta corporació 
l’informe preceptiu respecte de la declaració d’exempció d’aquesta Mancomunitat de 
l’obligació de mantenir el lloc propi reservat a personal habilitat de caràcter nacional, 
concretament del lloc de secretaria intervenció. 
 
A tal efecte, és rellevant posar de manifest que de la memòria justificativa adjunta s’infereix 
que la situació en la que es troba la Mancomunitat respecte de la provisió del lloc de 
secretaria intervenció és la següent: 

 
- L’article 7.1 dels estatuts de la Mancomunitat preveu que els càrrecs de 

Secretari/ària, Interventor/a i Tresorer/a es cobriran entre funcionaris d’Administració 
Local, en virtut de nomenament de la Junta entre aquells que prestin els seus serveis 
en els Ajuntaments mancomunats. 

- D’acord amb la plantilla de 2018 tramesa per la Mancomunitat, les places de 
secretaria i intervenció pertanyen al Grup A1 i tenen un complement de destí 26, amb 
una dedicació de 8 hores setmanals conjuntes, considerades com a suficients, el que 
ha suposat una despesa del 0,54% del pressupost de la Mancomunitat pel 2018. 

- No ha estat possible efectuar una agrupació amb altres entitats locals per al 
sosteniment en comú del lloc de secretaria. 

 
Paral·lelament, s’ha pogut documentar que actualment el lloc de feina de secretaria de la 
Mancomunitat (Grup A1, complement de destí 26 i dedicació de 4 hores setmanals) està 
cobert des del 13 de setembre de 2018 per la secretària de Sant Salvador de Guardiola 
mitjançant un nomenament interí, per urgència (DOGC 06.08.2018). 
 
Examen de la normativa vigent aplicable: 
 
a) Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del 

règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal en les 
entitats locals de Catalunya 

 
L’article 9.1.c) del Decret 195/2008, estableix que les mancomunitats de municipis poden 
ser eximides de l’obligació de mantenir llocs propis reservats a personal habilitat de caràcter 
estatal quan el seu volum de serveis o recursos sigui insuficient per al manteniment 
d’aquests llocs. 
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L’apartat 2 d’aquest mateix precepte disposa que el procediment podrà iniciar-se mitjançant 
un acord de la pròpia entitat local interessada o d’ofici. 
 
A l’apartat 3 del mateix precepte s’indica que: “En cas d’exempció, les funcions reservades a 
habilitats i habilitades estatals en mancomunitats de municipis s’exerciran a través de 
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal d’algun dels municipis que les 
integren o per algun dels sistemes establerts pels supòsits d’aquest Decret d’agrupacions de 
municipis o de municipis on circumstancialment les funcions no es puguin atendre. A fi de 
garantir l’exercici de les funcions reservades, a l’expedient d’exempció es concretarà el 
sistema escollit.” 
 
b) Reial Decret 128/2018, del 16 de març, por el que se regula el régimen jurídico de 

los funcionarios de Administración Local con habilitación de caràcter nacional 
 
L’article 10.2 del RD 128/2018, estableix que les mancomunitats poden ser eximides de 
l’obligació de crear o mantenir els llocs propis reservats a funcionaris de l’administració local 
amb habilitació de caràcter nacional quan el seu volum de serveis o recursos sigui 
insuficient per al manteniment d’aquests llocs. 
 
I continua dient que en les mancomunitats eximides, les funcions reservades s’exerciran per 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional d’alguns dels 
municipis que les integrin o pels serveis d’assistència o mitjançant acumulació, d’acord amb 
l’establert als articles 16 i 50 del RD.  
 
L’apartat 3 estableix que: “A fin de garantizar el ejercicio de las funciones reservadas, en el 
expediente de exención se concretarà el sistema recogido al efecto.” 
 
Per tant, en l’expedient d’exempció s’ha de concretar el sistema escollit per garantir 
l’exercici de les funcions reservades. 
 
L’article 16.1, relatiu als serveis d’assistència, disposa que les funcions reservades en les 
entitats eximides seran exercides per les entitats supramunicipals o, en el seu cas, 
mitjançant acumulació de funcions o agrupació per al sosteniment en comú del lloc reservat. 
 
L’article 50.3, relatiu a les acumulacions, disposa que podran acordar-se acumulacions per 
al desenvolupament de les funcions de secretaria-intervenció, entre d’altres, en els 
municipis i entitats eximides de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria. 
 
Aplicació de la normativa vigent al supòsit: 
 
Examinada la documentació tramesa per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener en el 
si d’aquest expedient, es constata la necessitat d’eximir de la creació i manteniment del lloc 
de secretaria intervenció de la Mancomunitat ja que s’acredita que el volum de serveis 
prestats per la Mancomunitat és insuficient per al manteniment d’aquest lloc; 
conseqüentment s’infereix una manca de recursos econòmics per dotar la plaça de 
secretaria intervenció més enllà d’una dedicació de 8 hores setmanals conjuntes, que es 
considera suficient. 
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En conseqüència, l’acord primer del dictamen de la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal 
del Cardener aprovat en data 20 de maig de 2019 disposa explícitament: 
 
“Aprovar l’exempció del lloc de funcionari (Secretari/ària Interventor/a) de l’Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional d’aquest Mancomunitat atès que el volum de 
serveis d’aquesta Mancomunitat és insuficient per al manteniment d’aquest lloc, el qual 
s’exercirà mitjançant algun del funcionaris d’algun dels funcionaris d’Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional que la integren d’acord amb l’article 10.2 del Reial 
Decret 128/18, de 16 de març.” 
 
Es posa de manifest que en l’acord transcrit, si bé no es determina el sistema escollit per 
garantir l’exercici de les funcions reservades, sí es fa una remissió a tots els sistemes de 
provisió previstos a l’article 10.2 del Reial Decret 128/2018, en el ben entès que la 
Mancomunitat es podrà acollir a aquell sistema que més convingui en el moment oportú. 
 
4. CONCLUSIONS 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball de secretaria, d’acord amb el que preveu l’apartat sisè, punt I.4 c), de la part 
resolutiva del Decret de la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de 
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de 
part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les 
sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019, que atribueix a la 
Junta de Govern aquesta competència. 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa que s’ha justificat a l’expedient que concorren les circumstàncies previstes 
a la normativa vigent per declarar l’exempció de l’obligació de crear o mantenir el lloc de 
secretaria de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. 
 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6204, de data 17 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 400/2018-A interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es 
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2018/20219).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 28 de 
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 400/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 400/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6203, de data 17 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 409/2018-D interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2018/21100).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de 10 de 
desembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2018-D, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 
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atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2018-D, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6775, de data 23 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 405/2018-E interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es 
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm. 
2019/630).- 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. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 18 de 
desembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 405/2018-E, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 405/2018-E, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
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8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6768, de data 23 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 419/2018-A interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2019/1523).- 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. 1 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de gener 
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 419/2018-A, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el Decret 
de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al 
BOPB d’11 de juliol de 2018). 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 419/18-A, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el Decret 
de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6953, de data 28 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-D interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2019/1550).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de 10 de 
desembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2018-D, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
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matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2018-D, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7052, de data 29 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 415/2018-A interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
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qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2019/3889).- 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. 1 de Barcelona, mitjançant ofici de 15 de 
gener 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 415/2018-A, procediment 
abreujat, interposat la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 415/2018-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6647, de data 22 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 3/2019-F interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. 
núm. 2019/5085).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de 
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 3/2019-F, procediment 
abreujat, instat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació que 
desestima el recurs de reposició formulat envers el decret de 15 de juny de 2018 que, 
per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
presentada pel recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 

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 número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3/2019-F de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 3/2019-F, procediment abreujat, 
instat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació que desestima el 
recurs de reposició formulat envers el decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel 
recurrent.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6641, de data 22 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 388/2018-BR interposat 
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2019/5086).- 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. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 17 de 
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
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demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 388/2018-BR, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 388/2018-BR, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona. 
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6653, de data 22 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 432/2018-F2 interposat 
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. 
núm. 2019/5087).- 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. 17 de Barcelona, mitjançant ofici de 15 de 
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 432/2018-F2, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 
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atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 432/2018-F2, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7044, de data 29 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 448/2018-B interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. 
núm. 2019/5103).- 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. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 21 de 
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 448/2018-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 448/2018-B, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
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15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6771, de data 23 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 391/2018-BY interposat 
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. 
núm. 2019/5108).- 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. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 29 de 
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 391/2018-BY, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al 
BOPB d’11 de juliol de 2018). 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 391/2018-BY, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6776, de data 23 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 407/2018-C interposat 
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2019/5110).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant ofici de 28 de 
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2018-C, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
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matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2018-C, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
17.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6777, de data 23 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 408/2018-V interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es 
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desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2019/5113).- 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. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de 28 de 
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 404/2018-V, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 408/2018-V, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
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la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
18.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7051, de data 29 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 437/2018-BR interposat 
per la senyora XXX, contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 22 d’agost de 2018, 
pel qual es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats 
formulada per la recurrent (exp. núm. 2019/5115).- 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. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 25 de 
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 437/2018-BR, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 22 d’agost de 2019 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
que denega la petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la 
recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 437/2018-BR, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 22 d’agost de 2019 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
que desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la 
recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
19.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6778, de data 23 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 32/2019-F interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2019/5118).- 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. 13 de Barcelona, mitjançant ofici de 19 de 
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 32/2019-F, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del 
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diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació  d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 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. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 32/2019-F, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el Decret 
de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys 
de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
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representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
20.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7045, de data 29 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 428/2018-F interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 24 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 22 de maig de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2019/6895).- 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, mitjançant ofici de 15 de 
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 428/2018-F, procediment 
abreujat, instat per la senyora XXX contra la resolució de 24 de juliol de 2018 de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició 
formulat envers el Decret de 22 de maig de 2018 de la presidenta de l’Institut del 
Teatre que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada per la recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
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 número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al 
BOPB d’11 de juliol de 2018). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 428/2018-F, procediment 
abreujat, instat per la senyora XXX contra la resolució de 24 de juliol de 2018 de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició 
formulat envers el Decret de 22 de maig de 2018 de la presidenta de l’Institut del 
Teatre que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada per la recurrent. 
 
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 què pugui derivar.” 
 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 
aprovar la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig «Visita 
l’edifici històric de la UB» i, d’altra banda, la convocatòria, que conté les bases 
específiques,  dels sortejos «Pel plaer de saber» (exp. núm. 2019/13487).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 

“Fets 
 
1. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 20 de desembre 
de 2018 es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la Universitat de Barcelona per a la promoció de serveis d’àmbit cultural 
vinculats amb la comunitat universitària i la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM).  
 
Aquest conveni recull, entre d’altres, el compromís de sortejar entre els usuaris de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals un curs trimestral Gaudir UB, un curs Juliols UB, un 
curs de l’EIM i visites guiades a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. Aquest 
compromís preveu que la Diputació de Barcelona a través de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals organitzarà i gestionarà aquests sortejos i els publicarà a través dels seus 
mitjans de difusió. 
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2. Per donar compliment a aquest compromís, la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
Gerència de Serveis de Biblioteques i el Gabinet de Premsa i Comunicació i amb la 
col·laboració de la Universitat de Barcelona, organitza a través del canal corporatiu 
d’Instagram de la Xarxa de Biblioteques Municipals el sorteig «Visita l’edifici històric 
de la UB» i els sortejos d’un curs trimestral Gaudir UB, un curs Juliols UB i un curs de 
l’EIM «Pel plaer de saber». 
 

3. D’acord amb el pacte primer del conveni, aquest acte no representa cost econòmic 
de cap tipus donat que la Universitat de Barcelona es fa càrrec de la despesa dels 
premis. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els premis 
atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència entre els 
sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.   
 
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS. La participació en aquest concurs té la consideració de sol·licitud 
i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.  
 
3. El punt sisè, apartat I.2.a) del decret núm. 8836 de data 17 de juliol de 2019, de 
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici 
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació 
de les sessions ordinàries d’aquest, i publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019, 
modificat parcialment per Decret 9609/19, de 6 de setembre de 2019 i publicat al 
BOPB de data 17 de setembre de 2019, estableix que la competència per a dictar 
aquesta resolució correspon a la Junta de Govern per delegació de la Presidència.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig 
«Visita l’edifici històric de la UB», el text literal de les quals és el següent: 
 

“Bases del sorteig «Visita l’edifici històric de la UB»  
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «Visita l’edifici històric de la UB» a través 
del canal corporatiu d’Instagram de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 
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En el sorteig podran participar tots els usuaris majors de divuit anys residents a Espanya i 
amb perfil personal a la xarxa social Instagram. 
 
Segon. Organització 
 
El sorteig «Visita l’edifici històric de la UB» està organitzat per la Gerència de Serveis de 
Biblioteques i el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona amb la 
col·laboració de la Universitat de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 

Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar al sorteig els usuaris han de: 
 

1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Seguir el canal corporatiu d’Instagram @bibliotequesxbm.  
3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert perquè els 

organitzadors puguin contactar-hi a través de missatge directe. 
4. Deixar un comentari al post del sorteig explicant amb qui vol gaudir de la visita guiada 

per l’edifici històric de la UB, i etiquetant a aquesta persona. 
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram 

que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms. 
 
Quart. Calendari de participació al sorteig 
 
El període per a participar al sorteig comença el 10 de febrer de 2020 a les 9 hores i finalitza 
el 24 de febrer de 2020 a les 23.59 hores. 
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari 
per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a 
l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram, perquè adopti les mesures que 
corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre 
qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà 10 guanyadors, que podran gaudir d’una visita guiada per a dues persones per 
l’edifici històric de la Universitat de Barcelona a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585, de 
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Barcelona. La data màxima per a gaudir del premi serà el 31 de desembre de 2020; aquesta 
data es pactarà amb els organitzadors. 
 
2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Easy Promos, 
plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els participants. Dos dies 
hàbils després de la finalització del sorteig, la Diputació de Barcelona es comunicarà amb 
els guanyadors mitjançant un missatge privat a Instagram. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
Cada guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del sorteig en el termini 
de 72 hores després de rebre aquest missatge privat a instagram mitjançant un correu 
electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual confirmarà la seva voluntat 
d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari a Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI 
i un telèfon de contacte.  
 
Si el guanyador no respon en el termini indicat per a acceptar el premi, o si no compleix 
alguna de les normes d’aquest sorteig, o no vol o no pot gaudir del premi, quedarà descartat 
i el premi es donarà a la persona que hagi quedat seleccionada a continuació. 
 
4. Lliurament del premi 
 
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
al guanyador per tal de poder gaudir del premi. 
 
Si es fes un acte de lliurament del premi, el guanyador cedeix els seus drets d’imatge per tal 
que la foto del lliurament es pugui publicar als diferents canals corporatius. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona.  
 
Les dades que tinguin per finalitat la gestió d’aquest sorteig, per a contactar amb la persona 
guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els 
comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les del 
guanyador que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva 
conservació indefinida. 
 
Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per 
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aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el pot fer 
efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp. 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat 
des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes 
relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via 
se li haurà pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima 
oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 
 
Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer 
terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a 
https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se en usuari d’aquest 
servei implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades segons allò establert a 
les polítiques i condicions d’Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la 
que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la 
seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació 
i assetjament.    
 

Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra 
de cap manera aquest sorteig ni hi és associada. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Altres normes  
 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de 
la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no 
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s'accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona 
quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si 
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del sorteig i, 
si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns 
participants respecte d’altres. 
 

Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 
 

Segon. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, dels sortejos 
«Pel plaer de saber», el text literal de les quals és el següent: 
 

“Bases dels sortejos «Pel plaer de saber»  
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza els sortejos «Pel plaer de saber» a través del canal 
corporatiu d’Instagram de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 
 
Hi hauran 3 sortejos, cada un d’ells tindrà un únic guanyador, en 3 períodes diferents. 
 
En els sortejos podran participar tots els usuaris majors de divuit anys residents a Espanya i 
amb perfil personal a la xarxa social Instagram. 
 
Segon. Organització 
 
Els sortejos «Pel plaer de saber» estan organitzats per la Gerència de Serveis de 
Biblioteques i el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona amb la 
col·laboració de la Universitat de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar al sorteig els usuaris han de: 
 

1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Seguir el canal corporatiu d’Instagram @bibliotequesxbm.  
3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert perquè els 

organitzadors puguin contactar-hi a través de missatge directe. 
4. Deixar un comentari al post de cada sorteig explicant per què vol guanyar el premi. 
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram 

que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms. 
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Quart. Calendari de participació als sortejos 
 
• El període per a participar al 1r sorteig (curs trimestral Gaudir UB) comença el 2 de 

desembre de 2019 a les 9 hores i finalitza el 16 de desembre de 2019 a les 23.59 hores. 
• El període per a participar al 2n sorteig (curs Juliols UB) comença el 27 de maig de 2020 

a les 9 hores i finalitza el 10 de juny de 2020 a les 23.59 hores. 
• El període per a participar al 3r sorteig (curs de l’EIM) comença el 7 de setembre de 

2020 a les 9 hores i finalitza el 21 de setembre de 2020 a les 23.59 hores. 
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari 
per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a 
l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram, perquè adopti les mesures que 
corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre 
qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà tres guanyadors, un per a cada sorteig: 
 
• El premi del 1r sorteig és un curs trimestral Gaudir UB. El premi està valorat en 155 € IVA 

inclòs i serà a càrrec de la Universitat de Barcelona. El període per a gaudir del premi 
serà durant el primer trimestre del 2020.  

• El premi del 2n sorteig és un curs Juliols UB. El premi està valorat en 194 € IVA inclòs i 
serà a càrrec de la Universitat de Barcelona. La data per a gaudir del premi serà durant 
el mes de juliol de 2020.  

• El premi del 3r sorteig és un curs de l’EIM. El premi està valorat en 240 € IVA inclòs i 
serà a càrrec de la Universitat de Barcelona. La data límit per gaudir del premi és el 31 
de gener de 2021.  

 
2. Sorteig 
 
Per a cada premi es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma 
Easy Promos, plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els 
participants. Dos dies hàbils després de la finalització de cada sorteig, la Diputació de 
Barcelona es comunicarà amb el guanyador mitjançant un missatge privat a Instagram. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del sorteig en el termini de 
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72 hores després de rebre aquest missatge privat a Instagram mitjançant un correu 
electrònic a l’adreça xarxessocials@diba.cat, en el qual confirmarà la seva voluntat 
d’acceptar el premi, facilitarà el seu nom d’usuari a Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI 
i un telèfon de contacte.  
 
Si el guanyador no respon en el termini indicat per a acceptar el premi, o si no compleix 
alguna de les normes d’aquest sorteig, o no vol o no pot gaudir del premi, quedarà descartat 
i el premi es donarà a la persona que hagi quedat seleccionada a continuació. 
 
4. Lliurament del premi 
 
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
al guanyador per tal de poder gaudir del curs. 
 
Si es fes un acte de lliurament del premi, el guanyador cedeix els seus drets d’imatge per tal 
que la foto del lliurament es pugui publicar als diferents canals corporatius. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona.  
 
Les dades que tinguin per finalitat la gestió d’aquest sorteig, per a contactar amb la persona 
guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els 
comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les del 
guanyador que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva 
conservació indefinida. 
 
Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades  que s’utilitzin per 
aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el pot fer 
efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp. 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat 
des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes 
relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via 
se li haurà pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima 
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oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 
 

Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer 
terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a 
https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se en usuari d’aquest 
servei implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades segons allò establert a 
les polítiques i condicions d’Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la 
que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la 
seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació 
i assetjament.    
 

Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 

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

Novè. Limitació de responsabilitat 
 

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

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

Desè. Altres normes  
 

La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de 
la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada dels sortejos. Si no 
s'accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona 
quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant. 
 

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

Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 

La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#ElCorredorÉsMoltMés (exp. núm. 2019/15871).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona juntament amb 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i la Gerència de Serveis de Turisme duen a 
terme, a través del perfil corporatiu d’Instagram https:/www.instagram.com/bcnmoltmes 
el concurs fotogràfic #ElCorredorÉsMoltMés. Aquest concurs té un doble objectiu, 
d’una banda donar a conèixer l’oferta turística de la demarcació de Barcelona i les 
activitats que es realitzen a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i, 
de l’altra, la interacció i participació dels usuaris a les xarxes socials de la Diputació de 
Barcelona. 
 
2. La Diputació de Barcelona convida als seguidors del perfil @BCNmoltmes a 
publicar a Instagram fotografies realitzades al Parc del Montnegre i el Corredor i 
etiquetar-les amb els 5 hastags establerts: #ElCorredorÉsMoltMés, #BCNmoltmes, 
#XarxaDeParcs, #DibaCat i #viuelparc, durant el període de concurs.  
 
3. El concurs fotogràfic #ElCorredorÉsMoltMés començarà el dia 16 d’octubre de 
2019 a les 8.30 hores i finalitzarà el dia 27 d’octubre de 2019 a les 23.59 hores. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els 
premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència 
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.  
 
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS. La participació en aquests sortejos té la consideració de sol·licitud 
i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.  
 
3. El punt sisè, apartat I.2.a) del decret núm. 8836 de data 17 de juliol de 2019, de 
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici 
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació 
de les sessions ordinàries d’aquest, i publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019, 

https://www.instagram.com/bcnmoltmes/
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estableix que la competència per a dictar aquesta resolució correspon a la Junta de 
Govern per delegació de la Presidència.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs 
fotogràfic #ElCorredorÉsMoltMés, el text literal de les quals és el següent: 
 

“Bases del concurs fotogràfic #ElCorredorÉsMoltMés  
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el concurs fotogràfic #ElCorredorÉsMoltMés a través 
del canal corporatiu d’Instagram (https://www.instagram.com/bcnmoltmes/). 
 
Es convida als seguidors del perfil @BCNmoltmes a publicar a Instagram fotografies 
realitzades al Parc del Montnegre i el Corredor i a etiquetar-les amb els hashtags establerts: 
#ElCorredorÉsMoltMés, #BCNmoltmes, #XarxaDeParcs, #DibaCat, i #viuelparc. 
 
El concurs fotogràfic #ElCorredorÉsMoltMés tindrà una durada des del dia 16 d’octubre de 
2019 a les 8.30 hores i fins el dia 27 d’octubre de 2019 a les 23.59 hores. 
 
Es convida també als participants a pujar fotografies de la trobada d’instagramers que va 
tenir lloc el 13 d’octubre, al Parc del Montnegre i el Corredor, coincidint amb la Festa Viu el 
Parc. 
 
Segon. Organització 
 
El concurs fotogràfic #ElCorredorÉsMoltMés esta organitzat per la Gerència de Serveis de 
Turisme, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i el Gabinet de Premsa i Comunicació de 
la Diputació de Barcelona.  
 
Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a les pàgines 
corporatives www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i www.barcelonaesmoltmes.cat. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar al concurs els usuaris han de: 

1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert perquè el jurat pugui 

veure les imatges.  
3. Ser seguidor del perfil @BCNmoltmes www.instagram.com/bcnmoltmes  
4. Compartir fotografies fetes al Parc del Montnegre i el Corredor. 
5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets 

d’explotació de les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de 

https://www.instagram.com/bcnmoltmes/
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/
http://www.instagram.com/bcnmoltmes
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càrrega, gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a 
la captació, publicació i reproducció de les imatges de les persones que puguin 
aparèixer a les fotografies. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver 
obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per 
comprovar l’autoria. 

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

7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament 
amb tots i cadascun dels hashtags #ElCorredorÉsMoltMés, #BCNmoltmes, #DibaCat, 
#XarxaDeParcs i #Viuelparc. 

 
La participació en els sortejos implica també l’acceptació de les condicions de Instagram 
que poden consultar-se a https:/www.Instagram.com/legal/terms. 
 
Quart. Calendari del concurs 
 
El concurs comença el 16 d’octubre de 2019 a les 8.30 hores i acaba el dia 27 d’octubre de 
2019 a les 23.59 hores. Només es podran penjar les fotografies durant aquest període.  
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del concurs. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació 
fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un 
perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així 
mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en 
aquest sentit a l’empresa responsable de la plataforma de Instagram, perquè adopti les 
mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret 
d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.  
 
Sisè. Jurat i elements de valoració 
 
1. Jurat 
 
El jurat estarà composat per tres tècnics de la Gerència de Serveis de Turisme, dos tècnics 
del Gabinet de Premsa i Comunicació i dos tècnics Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
El jurat es reunirà una vegada finalitzat el termini per a la presentació de fotografies i triarà 
entre totes les fotografies presentades la guanyadora, que serà la que obtingui més 
puntuació del jurat. La cap de la Secció Administrativa de Subvencions i Convenis de la 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General actuarà com a secretària amb veu i 
sense vot i aixecarà acta de la sessió. L’organització i el jurat es reserven la facultat de 
resoldre qualsevol aspecte o eventualitat no prevista en aquestes bases. El veredicte del 
jurat serà inapel·lable. 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. Elements de valoració 
 
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge. Les 
fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquests no seran un criteri 
de valoració. 
 
Setè. Premi, procediment d’acceptació i lliurament del premi 
 
1. Premi 
 
El premi consistirà en un vol en globus per a dues persones valorat en dos-cents noranta-
nou euros IVA inclòs (299 €). Hi haurà un únic guanyador. 
 
2. Procediment d’acceptació 
 
El dia 4 de novembre de 2019, la Diputació de Barcelona deixarà un missatge a la fotografia 
guanyadora perquè el seu autor es posi en contacte amb l’Organització a través d’un correu 
electrònic a l’adreça bcnmoltmes@diba.cat. En aquest correu electrònic confirmarà la seva 
voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de quinze dies des de la comunicació. En 
aquest correu electrònic facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, el 
NIF i un telèfon de contacte i adjuntarà la imatge original que ha resultat guanyadora. 
 
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs o no vol o no pot gaudir del premi, 
el guanyador quedarà descartat i es donarà a la persona que hagi quedat classificada a 
continuació. 
 
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a Instagram, a altres 
xarxes socials de la Diputació de Barcelona i al web www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
3. Lliurament del premi 
 
Un cop anunciat el nom del guanyador, la Diputació de Barcelona es posarà en contacte 
amb ell per organitzar el lliurament del premi. En el cas que l’usuari no pugui assistir a l’acte 
de lliurament, es facilitarà una adreça per anar a recollir el premi 
 
Vuitè. Protecció de dades personals 
 
Aquest concurs fotogràfic està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants 
garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació 
personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades 
per la Diputació de Barcelona.  
 
Les dades que tinguin per finalitat la gestió d’aquest sorteig, per a contactar amb la persona 
guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els 
comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el concurs, excepte les del 
guanyador i les imatges presentades que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de 
Barcelona per a la seva conservació indefinida. 
 

mailto:bcnmoltmes@diba.cat
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per 
aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el pot fer 
efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp. 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat 
des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes 
relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via 
se li haurà pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima 
oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 
 
Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer 
terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a 
https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se en usuari d’aquest 
servei implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades segons allò establert a 
les polítiques i condicions de Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la 
que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la 
seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació 
i assetjament.    
 
Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquests sortejos. Aquesta xarxa no patrocina, avala o 
administra de cap manera aquest concurs ni hi és associada. 
 
Desè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
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Onzè. Propietat intel·lectual 
 
Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen als autors i s’atorga a 
Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús 
https://Instagram.com/legal/terms) . El guanyador cedirà a la Diputació de Barcelona els 
drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer 
comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre 
d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a 
usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia. 
 
Dotzè. Altres normes  
 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat i 
del criteri interpretatiu de la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió 
derivada del present concurs. Si no s'accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs 
i la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació 
contreta respecte al participant. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest concurs en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si 
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs 
i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns 
participants respecte d’altres. 
 
Tretzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 
 

Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de dos-
cents noranta-nou euros (299 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/11100/92050/48100 del pressupost de l’any 2019 de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. PUBLICAR les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a les pàgines corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i 
www.barcelonaesmoltmes.cat.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment, Ia revocació parcial, per import de 2.657,98 €, en relació amb la 
subvenció de 44.858,08 €, atorgada a l’entitat Centre d'Estudis per la Pau JM 
Delàs per a l’acció “Prou exportació d'armes a països en conflicte i tensió!”, en 
el marc de la convocatòria de subvencions aprovada per acord núm. 609/16, de 
la Junta de Govern de data 24 de novembre de 2016 (exp. núm. 2016/5973).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 

https://instagram.com/legal/terms
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 27 d’octubre de 2016, mitjançant acord 538/16 es va aprovar l’ampliació, fins 
al 17 de desembre de 2016, del termini de resolució de la convocatòria 
201620165120008393. 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393.    
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de 
subvencions 201620165120008383 per donar suport a accions de promoció dels drets 
humans en l’àmbit internacional, l’acció “Prou exportació d'armes a països en conflicte 
i tensió!” de l’entitat Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs va rebre una subvenció per 
un import de QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS 
AMB VUIT CÈNTIMS (44.858,08 €). 
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De conformitat amb el punt 3 de les Bases de la convocatòria, el període d’execució de 
les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria 201620165120008383 
estava comprès entre l’1 de setembre 2016 i el 31 d’agost de 2018. 
 
En data 27 de febrer de 2017 es va realitzar el pagament a l’entitat de ONZE MIL 
DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (11.214,52 €) i 
en data 18 de maig de 2017 es va realitzar un altre pagament a l’entitat de ONZE MIL 
DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (11.214,52 €), 
aquests dos pagaments corresponent a les dues fraccions del primer pagament, que 
suma el 50% de la subvenció atorgada, de conformitat amb el punt 18 de les Bases 
d’aquesta convocatòria.  
 
En data 4 d’octubre de 2017 l’entitat va presentar l’informe parcial justificatiu de la 
subvenció. El centre gestor un cop comprovada la justificació va requerir a l’entitat 
l’esmena de les mancances detectades però la resposta enviada per l’entitat no les 
esmenava en la seva totalitat. En conseqüència, la justificació presentada no va arribar 
al 70% del primer pagament, i d’acord amb el punt 18 de les Bases de la convocatòria  
no es va realitzar el segon pagament.  
 
En data 1 i 4 d’octubre de 2018 l’entitat va presentar l’informe final justificatiu de la 
subvenció. Una vegada comprovada la justificació, el 24 d’octubre de 2018 es va 
requerir a l’entitat per esmenar les mancances detectades.  
 
L’informe, de data 20 de setembre de 2019, elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament,  indica que rebuda i revisada la documentació justificativa parcial i 
final del projecte, així com la documentació presentada en contestació al requeriment, 
determina que, el Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs ha aportat justificants de 
despesa per un valor total de QUARANTA-DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (42.380,48 €), dels quals s’han considerat 
correctament justificats QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS (42.200,10 €),  ja que no s’ha acceptat la imputació al projecte de CENT-
VUITANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (180,38 €) corresponent a les 
següents despeses i pels motius que s’indiquen a continuació: 
 
 

 

Número 
de 

despesa 
Concepte 

Import no 
acceptat 
(euros) 

Motiu pel qual no s’accepta la 
seva imputació 

Justificació 
parcial, 

entitat sòcia 
(UAB) 

16 
Partida Recursos 
humans: nòmina 

11,43 

La proporció imputada de nòmina 
(11,04%) i de despeses de 
Seguretat Social (10,51%) no es 
correspon: hi ha 11,43 euros de 
nòmina que no es poden acceptar 

Justificació 
final, entitat 
beneficiària 

(Delàs) 

39 
Partida Viatges: 

bitllet de tren 
16 Manca document justificatiu 

39 
Partida Viatges: 

servei de taxi 
35 Manca document justificatiu 
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40 
Partida Viatges: 

despeses de 
manutenció (sopar) 

6,45 Manca document justificatiu 

Justificació 
final, entitat 
sòcia (UAB) 

1 
Partida Recursos 
humans: nòmina 

100,80 

La proporció imputada de nòmina 
(89,30%) i de despeses de 
Seguretat Social (81,60%) no es 
correspon: hi ha 100,80 euros de 
nòmina que no es poden acceptar 

Justificació 
total del 
projecte 

 

Partida Despeses 
indirectes 

imputades al 
projecte 

10,70 

Indirectes no acceptables per 
superar el 7% autoritzat per les 
bases.  
El total de despesa directa 
acceptada és de 39.439,34 euros 
i, per tant, el màxim de despesa 
indirecta acceptada (7%) és de 
2.760,76 euros. 

Total justificació no acceptada 180,38  

 
 

El citat informe també indica que part de la subvenció atorgada l’entitat no l’ha 
executat. Es tracta de l’import de DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS 
AMB SEIXANTA CÈNTIMS (2.477,60 €), que s’explica sobretot pel fet que les 
despeses de “Viatges i estades” del projecte han estat inferiors a la previsió indicada al 
pressupost establert al moment de sol·licitar la subvenció.   
 
Així mateix, l’esmentat informe determina que tot i no haver-se executat la totalitat de 
la subvenció atorgada, el projecte ha assolit els objectius i resultats objecte de la 
subvenció i que les activitats corresponents s’han desenvolupat correctament. 
 
El 17 de desembre de 2018 es va emetre l’odre de pagament, elaborada per l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament, centre gestor de la subvenció, per DINOU MIL 
SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS (19.771,06 €), corresponent 
a la diferència entre l’import correctament justificat QUARANTA-DOS MIL DOS-
CENTS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (42.200,10 €) i l’import ja pagat a l’entitat de 
VINT-I DOS MIL QUATRE CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 
(22.429,04 €). Pagament que es va fer efectiu en data 28 de desembre de 2018.  
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 20 de setembre de 2019, 
proposa, revocar la diferencia entre la subvenció inicialment atorgada QUARANTA-
QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 
(44.858,08 euros) i l’import correctament justificat QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS 
EUROS AMB DEU CÈNTIMS (42.200,10 €), és a dir, procedir a una revocació parcial 
de DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS I NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
(2.657,98 euros). 
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II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord amb les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008383 per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS). 
 
Vist concretament el que preveu l’art 30 de la LGS relatiu a la justificació de les 
subvencions públiques.    
 
Vist l’article 37, lletres c), de la LGS sobre l’obligació de justificació, així com el títol III 
del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
del dia 9 de maig de 2017. 
 
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
el dispositiu sisè, apartat I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol, sobre 
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Governs, delegació del l’exercici 
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació 
de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019). 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, Ia revocació parcial, per import de DOS MIL SIS-
CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (2.657,98 €), en 
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relació amb la subvenció de QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-
VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (44.858,08 €) atorgada a l’entitat Centre d'Estudis 
per la Pau JM Delàs per l’acció “Prou exportació d'armes a països en conflicte i 
tensió!”, en el marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008383 
aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de 
2016. 
 
Segon. CONCEDIR a l’entitat Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs un termini 
d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, 
per tal que presenti les al·legacions, i d’altres elements de prova, que consideri 
oportunes. Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es 
procedirà a tramitar la revocació definitiva. 
 
Tercer. NOTIFICAR l’acord precedent a l’entitat Centre d'Estudis per la Pau JM 
Delàs.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, tornar la garantia 
definitiva a l’empresa ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España, 
corresponent al contracte relatiu a una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
patrimonial de la Diputació de Barcelona i els seus Organismes Autònoms, per 
un import de 10.049,28 € (exp. núm. 2006/0008110).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 30 d’octubre de 2003, per acord de la Comissió de Govern, es va adjudicar 

la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial de la 
Diputació de Barcelona i els seus Organismes Autònoms a ZURICH ESPAÑA 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (A28360527) la qual va 
constituir garantia definitiva. 

 
2. En data 20 de novembre de 2003, la garantia esmentada abans, d’import 

14.049,28€, va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta Corporació mitjançant 
valors de l’entitat BBVA, segons consta a la carta de pagament que correspon al 
dipòsit 10494. 

 

3. Amb data 11 de desembre de 2003, es va formalitzar el corresponent contracte amb 
la vigència d’1 de desembre de 2003 al 30 de novembre de 2004. 
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4. Un cop exhaurides les prorrogues previstes, la vigència del contracte va finalitzar el 
30 de novembre de 2007. 

 
5. El cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària va signar un escrit, en data 10 

de juliol de 2019, la part del qual que interessa es transcriu a continuació: 
 

/.../ 
 
“Atès que, a data d’avui, es constata que han estat tancats tots els expedients de 
reclamacions de responsabilitat patrimonial ocorreguts durant la vigència del contracte 
que restaven oberts en via judicial, es considera procedent iniciar els tràmits de 
devolució de la garantia definitiva, d’acord amb la clàusula 1t) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
L’escriptura número 1.669, de data 18 de desembre de 2009, atorgada davant del senyor 
Javier Martinez Lehmann, notari de Barcelona, de l’I·ltre. Col·legi de Catalunya, i 
degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en data 20 de gener de 2010, 
manifesta que Zurich España, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. (CIF A-
28360527) es va dissoldre sense liquidació, mitjançant la cessió global de tots els seus 
actius i passius, inclosa la cartera d’assegurances, al seu accionista únic, Zurich 
Insurance Public Limited Company que, simultàniament, els afectà a la seva sucursal 
a Espanya, Zurich Insurance PLC, Sucursal en España (CIF W0072130H), amb 
efectes 1 de gener de 2010. No es va realitzar el canvi de titularitat del contracte atès 
que aquest ja havia finalitzat en data 30 de novembre de 2007. 
 
És per això que es considera procedent, iniciar els tràmits de devolució de la fiança per 
import de 14.049,28 € a Zurich Insurance PLC, Sucursal en España (NIF W0072130H) 
dipositada per la companyia Zurich Espanya, Compañia de Seguros y Reaseguros, amb 
NIF A-28360527, a la Tresoreria d’aquesta Corporació en data 20  de novembre de 2003 
(assentament nº 03/06442 – dipòsit nº 10494), en concepte de garantia definitiva en 
l’adjudicació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial de la 
Diputació de Barcelona i dels seus Organismes Autònoms, vigent durant el període 
comprès entre l’1 de desembre de 2003 i el 30 de novembre de 2007.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li es d’aplicació el Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny 
(TRLCAP). 
 
2. L’article 44 del TRLCAP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
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3. La competència per aprovar aquests acords correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons els que preveu l’apartat tercer del dictamen número 92/19, 
de 23 de juliol de 2019 (publicat en el BOPB de 26 de juliol de 2019) 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. TORNAR a ZURICH ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
S.A (NIFA28360527) – actualment ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España 
(CIF W0072130H), adjudicatària de la contractació relativa a una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona i els 
seus Organismes Autònoms per acord de la comissió de Govern de data 30 
d’octubre de 2003, la garantia definitiva, d’import 14.049,28 €, que va ser constituïda a 
la Tresoreria d’aquesta Corporació en data 20 de novembre de 2003 mitjançant valors 
de l’entitat BBVA (A28360527) i que correspon al dipòsit 10494. 
 
Segon. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
 
Servei de Programació 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 83.575,45 €, a l'Ajuntament de Canovelles, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar 
les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014418).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. 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. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
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 ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són 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 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Canovelles presentà en data 30/07/2019 una sol·licitud d'un 

préstec de 2.459.461,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. 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 Canovelles. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.459.461,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,610%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
2.459.461,00 euros amb una subvenció d’import de 83.575,45 euros, d’acord amb 
els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec 
subvencionable. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se 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. 

 
2. 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). 

 
3. 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. 
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4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 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 2019. 

 
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 

del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta 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. 

 
6. 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. 

 
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17 

de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, 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 adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 83.575,45 euros a l'Ajuntament de Canovelles 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 30/07/2019, 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 Canovelles, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- 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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26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 39.323,05 €, a l'Ajuntament de Cardedeu, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar 
les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0015463).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. 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. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
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 ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són 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 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Cardedeu presentà en data 28/08/2019 una sol·licitud d'un préstec 

de 1.157.200,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Cardedeu. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.157.200,00 euros amb un termini de 10 anys que 
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inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,610%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
1.157.200,00 euros amb una subvenció d’import de 39.323,05 euros, d’acord amb 
els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec 
subvencionable. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se 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. 

 
2. 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). 

 
3. 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. 
 
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 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 2019. 

 
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 

del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta 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. 

 
6. 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. 

 
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17 

de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
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d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, 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 adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 39.323,05 euros a l'Ajuntament de Cardedeu per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 28/08/2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 61.500,41 €, a l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0014491).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. 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. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
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 ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són 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 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès presentà en data 30/07/2019 una 

sol·licitud d'un préstec d’1.380.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que 
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. 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 les Franqueses del 
Vallès. 

 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.380.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,800%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
1.380.000,00 euros amb una subvenció d’import de 61.500,41 euros, d’acord amb 
els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec 
subvencionable. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se 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. 

2. 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). 

 
3. 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 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 2019. 

 
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 

del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta 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. 

 
6. 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. 

 
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17 

de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, 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 adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 61.500,41 euros a l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de 
Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la 
Normativa del Programa de Crèdit Local en data 30/07/2019, 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 les Franqueses del Vallès, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 

 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 158.505,34 €, a l'Ajuntament de Granollers, amb 
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l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0013759).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. 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. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
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 ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són 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 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Granollers presentà en data 17/07/2019 una sol·licitud d'un préstec 

de 4.664.500,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. 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 Granollers. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 4.664.500,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,61%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 4.664.500,00 
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euros amb una subvenció d’import de 158.505,34 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se 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. 

 
2. 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). 

 
3. 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. 
 
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 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 2019. 

 
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 

del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta 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. 

 
6. 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. 

 
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17 

de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, 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 que adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 158.505,34 euros a l'Ajuntament de Granollers 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 17/07/2019, 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 Granollers, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 
 

29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 1.699,06 €,  a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014446).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. 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. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
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 ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
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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 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Llinars del Vallès presentà en data 30/07/2019 una sol·licitud d'un 

préstec de 50.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. 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 Llinars del Vallès. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 50.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,61%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 50.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 1.699,06 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se 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. 

 
2. 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). 

 
3. 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. 
 
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 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 2019. 
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5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta 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. 

 
6. 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. 

 
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17 

de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, 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 adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 1.699,06 euros a l'Ajuntament de Llinars del 
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins 
del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 30/07/2019, 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 Llinars del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 

 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 27.320,89 €,  a l'Ajuntament de Parets del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014695).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
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Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
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 ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són 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 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Parets del Vallès presentà en data 02/08/2019 una sol·licitud d'un 

préstec de 804.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Parets del Vallès. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 804.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,61%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 804.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 27.320,89 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 
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Fonaments de dret 

 
1. El Programa de Crèdit Local se 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. 

 
2. 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). 

 
3. 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. 

 
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 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 2019. 

 
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 

del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta 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. 

 
6. 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. 

 
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17 

de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, 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 que adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 27.320,89 euros a l'Ajuntament de Parets del 
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins 
del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 02/08/2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Parets del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 27.167,97 €,  a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0013669).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. 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. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
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 ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
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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 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentà en data 15/07/2019 una sol·licitud 

d'un préstec de 799.500,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat. 

 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 799.500,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,61%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 799.500,00 
euros amb una subvenció d’import de 27.167,97 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se 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. 

 
2. 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). 

 
3. 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. 
 
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 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 2019. 
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5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta 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. 

 

6. 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. 

 

7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17 
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor 
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de 
23.07.2019, 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 adopti els següents 
 

 A C O R D S 
 

Primer.- SUBVENIR en un import de 27.167,97 euros a l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 
dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del 
Programa de Crèdit Local en data 15/07/2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/76200. 
 

Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 

Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS 
NATURALS 

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1243, PK 0+000 a 
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0+680. Tram nucli-camí de Castellvell. TM Caldes de Montbui”, per un pressupost 
de 482.227,39 €, IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns i drets 
afectats per les obres, als efectes de la seva expropiació forçosa o ocupació 
temporal i l’exposició al públic d’ambdós. (exp. núm. 2018/7666).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 

“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària entre els pk 0+000 a 

0+680 a la carretera BV-1243 al terme de Caldes de Montbui, atès que els vianants 
fan els seus trajectes a peu pel voral esquerre de la carretera provocant situacions 
de perill, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la 
Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte 
constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1243, PK 0+000 a 0+680. 
Tram nucli-camí de Castellvell. TM Caldes de Montbui”.  

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de tres-cents 

noranta-vuit mil cinc-cents trenta-cinc euros amb tres cèntims 
(398.535,03EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (83.692,36 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 482.227,39 EUR, i un pressupost per a 
coneixement de l’Administració de 519.227,39 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una 
partida de valoració d’expropiacions de 37.000,00 EUR. Així mateix, conté l’estudi 
de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta 
Corporació. 

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals,  en quant al Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
4. El referit projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, 

per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de desembre, 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de plans i programes i a l’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de projectes. 

 
5. Que, per tant, és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres citat, fent-ne 

exposició pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
6. Que de conformitat amb la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), 
l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
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d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats és la següent: 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. Caldes de Montbui 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES   

DADES 

URBAN 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 
SUB 

PARCEL·LA 

SUP. 
EXPROVIALS 

(m
2
) 

SUP.EXPR
SERV(m

2
) 

SUP.SERV 
AERIA(m

2
) 
SUP.OC.TEMP 

VIALS(m
2
 ) 

SUP.OC.TEMP 
SERV(m

2
 ) 

CLASSIF 

1 
Cooperatrices 
Parroquiales de 
Cristo Rey 

Rústica 15 100 __ 233,63 __ __ 177,70 __ 
SNU 

Pastures  

2 XXX Rústica 15 99 

a 120,48 __ 42,56 __ 167,15 
  SNU    
Agrari 

b  __ __ __ 8,94 
SNU 

Agrari 

3 
XXX 
XXX 

Rústica 12 170 __ 680,19 __ __ __ __   SNU  
Matolls 

4 
XXX 
XXX 

Rústica 12 2 __ 396,60 9,00 __ 376,59 255,57 

SNU 
Conreu 
regadiu 

5 
XXX 
XXX 

Rústica 97085 1 

a 290,37     
SNU 

Pastures 
b 1054,14 12,00 203,25 353,11 846,18 

c 3766,77 __ 57,75  150,95 

7 
XXX 
XXX 

Rústica 12 172 b 142,48 __ __ __ __ SNU 
Pastures 

8 FCYC, S.L.U Rústica 14 20 __ 91,31 __ __ __ __ 
SNU 

Pastures 

 
 
RELACIÓ DE CESSIONS I/O AUTORITZACIONS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES m
2 

DADES 
URBANÍSTIQ

UES
 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 

SUP. 
CESSIÓ
VIALS 
(m

2
) 

SERV 
PASAUTORIT-

ZACIÓ 

OT 
SERVEIS 
AUTORIT

ZACIÓ  

DESCRIPCIO
CLASSIFICAC 

6 INGEVI SA Urbana 00075 03 
0,00 0,00 

193,92 
Urbana 
Industrial 

9 
Ajuntament 
de Caldes 
de Montbui 

Rústica 12 9028 19,04 0,00 0,00 
SNU  
Viàri 

 
 
7. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de determinats 

terrenys de propietat privada i pública, i donat que el projecte d’obres inclou la 
descripció material detallada dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa, segons 
disposa la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954, i el seu 
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Reglament de 26 d’abril de 1957, així com les cessions i autoritzacions per part 
d’altres Administracions, relatius a l’aprofitament i ús del domini públic. 

 
8. Que els tràmits administratius, relatius a l’aprofitament i ús del domini públic, en 

ordre a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a 
l’execució de les obres, es durà terme mitjançant la corresponent cessió, concessió 
i/o autoritzacions per part de l’Ajuntament de Caldes de Montbui a aquesta 
Corporació. Talment, és procedent que, per part d’aquesta Diputació, s’aprovi 
inicialment el projecte d’obres citat, i s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació 
pública del projecte, durant un període de 30 dies hàbils, en allò que respecta a la 
concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les 
obres. Durant aquest període es podran formular reclamacions i al·legacions davant 
d’aquesta Diputació.  

 
9. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així com 
en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de quinze 
dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació al·legacions 
sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i el seu estat material o 
legal, per la qual cosa cal fer informació pública de l’expressada relació de béns i 
drets afectats, per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la 
data de publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, període durant el qual els 
interessats podran corregir possibles errors que s’hagin produït en la confecció de 
la relació, i en el seu cas, mostrar la seva oposició motivada a la necessitat de 
l’ocupació dels béns o drets que figurin en la mateixa.  

 
10. L’esmentada relació es fa pública, sense perjudici que, si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa dels 
terrenys afectats segons el projecte constructiu de les obres, s’aportés davant 
d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de canvis que 
s’haguessin produït en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, que 
contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les finques en qüestió a les 
persones que s’esmenten en la relació de béns i drets afectats sotmesa a 
informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que 
s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament en el seu moment, 
per part dels interessats, acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la 
vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i / o drets 
afectats. 

 
11. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
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12. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 
afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats,  
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades per 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, abans que Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4. 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny del (ROAS), en relació amb l’article 
136. 3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament general de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235. 2 b) i c) del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'art. 37, 
1. a) i b) del (ROAS), es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el període 
d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del (ROAS), en quant a la declaració d’utilitat pública i 
la necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235, 2. d) del Text Refós de la citada Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i 37, 1. c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap 
reclamació en el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2018 de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), en quant a l’elaboració dels projectes i la 
responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera (apartat 6) de la Llei 9/2018 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), en quant l’aplicació als contractes 
d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels projectes, segons disposa 
l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quant a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que preveu per l’article 37. 5 
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del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny), en quant a la resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els arts. 15, i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 
de desembre de 1954, i els arts. 15, 16, 17, següents i concordants del Reglament 
d’Expropiació Forçosa de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material detallada 
dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1), 2) i 24 del Reglament d’expropiació Forçosa de 26 
d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern d’acord amb l’apartat Primer, punt I d) de l’Acord 
aprovat pel Ple número 92, de data 23 de juliol de 2019 relatiu a la Delegació de 
competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de data 23 de juliol 
de 2019, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si no estan previstos en el 
pressupost, en tots els casos en que l’import del projecte sigui igual o inferior al 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, 
eleva a la Junta de Govern,  l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-1243, PK 0+000 a 0+680. Tram nucli-camí de Castellvell. TM Caldes 
de Montbui”, amb un pressupost de tres-cents noranta-vuit mil cinc-cents trenta-
cinc euros amb tres cèntims (398.535,03 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de 
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l’IVA (83.692,36EUR), resulta tenir un pressupost total de 482.227,39 EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració de 519.227,39 EUR, IVA inclòs, el 
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 37.000,00 EUR. Així mateix, 
conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 
d’aquesta Corporació. 
 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal i servitud de pas, pel citat projecte, situats als termes municipal de 
Caldes de Montbui, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la 
informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM.  Caldes de Montbui 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES   

DADES 

URBAN 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 
SUB 

PARCEL·LA 

SUP. 
EXPROVIALS 

(m
2
) 

SUP.EXPR
SERV(m

2
) 

SUP.SERV 
AERIA(m

2
) 
SUP.OC.TEMP 

VIALS(m
2
 ) 

SUP.OC.TEMP 
SERV(m

2
 ) 

CLASSIF 

1 
Cooperatrices 
Parroquiales de 
Cristo Rey 

Rústica 15 100 __ 233,63 __ __ 177,70 __ 
SNU 

Pastures  

2 XXX Rústica 15 99 

a 120,48 __ 42,56 __ 167,15 
  SNU    
Agrari 

b  __ __ __ 8,94 
SNU 

Agrari 

3 
XXX 
XXX 

Rústica 12 170 __ 680,19 __ __ __ __   SNU  
Matolls 

4 
XXX 
XXX 

Rústica 12 2 __ 396,60 9,00 __ 376,59 255,57 

SNU 
Conreu 
regadiu 

5 
XXX 
XXX 

Rústica 97085 1 

a 290,37     
SNU 

Pastures 
b 1054,14 12,00 203,25 353,11 846,18 

c 3766,77 __ 57,75  150,95 
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7 
XXX 
XXX 

Rústica 12 172 b 142,48 __ __ __ __ SNU 
Pastures 

8 FCYC, S.L.U Rústica 14 20 __ 91,31 __ __ __ __ SNU 
Pastures 

 
 
RELACIÓ DE CESSIONS I/O AUTORITZACIONS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES m
2 

DADES 
URBANÍSTIQ

UES
 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 

SUP. 
CESSIÓ
VIALS 
(m

2
) 

SERV 
PASAUTORIT-

ZACIÓ 

OT 
SERVEIS 
AUTORIT

ZACIÓ  

DESCRIPCIO
CLASSIFICAC 

6 INGEVI SA Urbana 00075 03 
0,00 0,00 

193,92 
Urbana 
Industrial 

9 
Ajuntament 
de Caldes 
de Montbui 

Rústica 12 9028 19,04 0,00 0,00 
SNU  
Viàri 

 

 
Si en qualsevol moment posterior de la tramitació que s’hagi de dur a terme en ordre a 
la corresponent expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte 
constructiu de les obres, fos presentada davant d’aquesta Diputació, per part dels 
interessats, documentació acreditativa de canvis produïts en la titularitat vigent segons 
el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les 
finques en qüestió que s’efectua en l’anterior relació de béns i drets afectats sotmesa a 
informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que 
s’acordin en el susdit procediment caldrà que els interessats aportin prèviament en el 
seu moment acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la 
inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(e400cd570004fabc39ce) 

 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Projecte constructiu “Millora de la mobilitat a l’entrada a Granollers per la BV-
1432 entre la C-17 i l’estació de Renfe. TM Granollers”, amb un pressupost 
d’1.066.109,43€, IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns i drets 
afectats per les obres, als efectes de la seva expropiació forçosa o ocupació 
temporal i l’exposició al públic d’ambdós (exp. núm. 2018/9073).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
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“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de mobilitat a l’entrada de Granollers per la 

carretera BV-1432, a fi d’incentivar i consolidar de forma segura i ordenada la 
mobilitat, tant sigui l’obligada com d’oci i lleure, a peu o bicicleta amb condicions de 
seguretat pels usuaris, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a 
la redacció del Projecte constructiu “Millora de la mobilitat a l’entrada a 
Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i l’estació de Renfe. TM Granollers”.   

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de vuit-cents 

vuitanta-un mil vuitanta-dos euros amb disset cèntims (881.082,17EUR), IVA 
exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (185.027,26 EUR), resulta tenir un pressupost 
total d’1.066.109,43 EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administració 
d’1.070.936,58 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració 
d’expropiacions de 138,06 EUR, més el pressupost de control de qualitat (excés 
1,5%) per import de 4.689,09 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i 
no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta Corporació. 

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en quan el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
4. El referit projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, 

per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de desembre, 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de plans i programes i a l’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de projectes. 

 
5. Que, per tant, és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres citat, fent-ne 

exposició pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
6. Que de conformitat amb la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), 
l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats és la següent: 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. Granollers  
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES   

DADES 

URBAN 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 
REF. 

CADASTR 

SUP. 
EXPRO
VIALS 

m
2
 

SUP. 
SERV
PAS 
m

2
 

SUP. 
OCUP 

TEMP m
2
 

CLASSIF 

2 
XXX,  
XXX i  
XXX 

AGRARI secà 1 36 
08095A00
10003600

002KT 
46,02 0,00 0,00 

Sòl rústic 
agrari  

Matolls 

 

DADES AFECTATS 
 

DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES m
2
 DADES 

URBANÍST
 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 

SUP.  
CESSIÓ 
VIALS 

m
2
 

SUP 
SERV 
PAS 
m

2
 

SUP OT 
VIALS 

AUTORITZ
m

2
 

SUP OT 
SERVEIS 

AUTORITZ
m

2
 

CLASSIF 

1 
Generalitat 
de Catalunya 

AGRARI 
Domini públic 

00 
1 9001 100,16 0,00 0,00 0,00 

Urbana Via 
Comunic 

4 
Ajuntament 
de 
Granollers  

Urbà 93701 01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Urbana Ús 

públic 

5 
Ajuntament 
de 
Granollers 

Cessions 
sector K can 

Gili 
- - 1.785,56 325,42 1.828,60 2.138,25 

Urbana Ús 
públic 

6 
Ajuntament 
de 
Granollers 

Zona verda 
dins el Pla 

especial Terra 
Alta 

94712 01 88,96 0,00 0,00 0,00 
Urbana Ús 

públic 

7 
Ajuntament 
de 
Granollers 

Zona verda 
dins el Pla 

especial Terra 
Alta 

96721 01 1.074,36 476,17 0,00 969,39 
Urbana Ús 

públic 

 
7.  Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 

determinats terrenys de propietat privada i pública, i donat que el projecte d’obres 
inclou la descripció material detallada dels béns i drets objecte d’expropiació 
forçosa, segons disposa la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 
1954, i el seu Reglament de 26 d’abril de 1957, així com les cessions i 
autoritzacions per part d’altres Administracions, relatius a l’aprofitament i ús del 
domini públic. 

 
8.  Que els tràmits administratius, relatius a l’aprofitament i ús del domini públic, en 

ordre a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a 
l’execució de les obres, es durà terme mitjançant la corresponent cessió, 
concessió i/o autoritzacions per part de l’Ajuntament de Granollers i de la 
Generalitat de Catalunya, a aquesta Corporació. Talment, és procedent que, per 
part d’aquesta Diputació, s’aprovi inicialment el projecte d’obres citat, i s’efectuï el 
preceptiu tràmit de la informació pública del projecte, durant un període de 30 dies 
hàbils, en allò que respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la 
viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

9.  Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 
drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
quinze dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i el seu 
estat material o legal, per la qual cosa cal fer informació pública de l’expressada 
relació de béns i drets afectats, per un període de quinze dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, 
període durant el qual els interessats podran corregir possibles errors que s’hagin 
produït en la confecció de la relació, i en el seu cas, mostrar la seva oposició 
motivada a la necessitat de l’ocupació dels béns o drets que figurin en la mateixa.  

 
10. L’esmentada relació es fa pública, sense perjudici que, si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa dels 
terrenys afectats segons el projecte constructiu de les obres, s’aportés davant 
d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de canvis que 
s’haguessin produït en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, que 
contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les finques en qüestió a les 
persones que s’esmenten en la relació de béns i drets afectats sotmesa a 
informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que 
s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament en el seu moment, 
per part dels interessats, acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la 
vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i / o drets 
afectats. 

 
11. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
12. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats,  
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades per 
l’Ajuntament de Granollers, abans que Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4. 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
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En virtut del que disposa l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny del (ROAS), en relació amb l’article 
136. 3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament general de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235. 2 b) i c) del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'art. 37, 
1. a) i b) del (ROAS), es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el període 
d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del (ROAS), en quant a la declaració d’utilitat pública i 
la necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235, 2. d) del Text Refós de la citada Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i 37, 1. c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap 
reclamació en el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2018 de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), en quan a l’elaboració dels projectes i la 
responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera (apartat 6) de la Llei 9/2018 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), en quan l’aplicació als contractes 
d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels projectes, segons disposa 
l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quan a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que preveu per l’article 37. 5 
del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny), en quan a la resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els arts. 15, i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 
de desembre de 1954, i els arts. 15, 16, 17, següents i concordants del Reglament 
d’Expropiació Forçosa de 26 d’abril de 1957, en quan la necessària l’ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material detallada 
dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1), 2) i 24 del Reglament d’expropiació Forçosa de 26 
d’abril de 1957. 
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En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern d’acord amb l’apartat Primer, punt I d) de l’Acord 
aprovat pel Ple número 92, de data 23 de juliol de 2019 relatiu a la Delegació de 
competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de data 23 de juliol 
de 2019, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si no estan previstos en el 
pressupost, en tots els casos en que l’import del projecte sigui igual o inferior al 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, 
eleva a la Junta de Govern,  l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora de la mobilitat a 
l’entrada a Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i l’estació de Renfe. TM 
Granollers”, amb un pressupost de vuit-cents vuitanta-un mil vuitanta-dos euros 
amb disset cèntims (881.082,17 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA 
(185.027,26 EUR), resulta tenir un pressupost total d’1.066.109,43 EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració d’1.070.936,58 EUR, IVA inclòs, el 
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 138,06 EUR, més el 
pressupost de control de qualitat (excés 1,5%) per import de 4.689,09 EUR. Així 
mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost 
de 2019 d’aquesta Corporació. 
 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
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Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal i servitud de pas,  pel citat projecte, situats als termes municipal de 
Granollers, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial 
de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers 
d’anuncis d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Granollers, període durant el qual 
es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas 
de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, 
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM. Granollers  
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFICIES AFECTADES   

DADES 

URBAN 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 
REF. 

CADASTR 

SUP. 
EXPRO
VIALS 

m
2
 

SUP. 
SERV
PAS 
m

2
 

SUP. 
OCUP 

TEMP m
2
 

CLASSIF 

2 
XXX,  
XXX i  
XXX 

AGRARI secà 1 36 
08095A00
10003600

002KT 
46,02 0,00 0,00 

Sòl rústic 
agrari  

Matolls 

 

DADES AFECTATS 
 

DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES m
2
 DADES 

URBANÍST
 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 

SUP.  
CESSIÓ 
VIALS 

m
2
 

SUP 
SERV 
PAS 
m

2
 

SUP OT 
VIALS 

AUTORITZ
m

2
 

SUP OT 
SERVEIS 

AUTORITZ
m

2
 

CLASSIF 

1 
Generalitat 
de Catalunya 

AGRARI 
Domini públic 

00 
1 9001 100,16 0,00 0,00 0,00 

Urbana Via 
Comunic 

4 
Ajuntament 
de 
Granollers  

Urbà 93701 01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Urbana Ús 

públic 

5 
Ajuntament 
de 
Granollers 

Cessions 
sector K can 

Gili 
- - 1.785,56 325,42 1.828,60 2.138,25 

Urbana Ús 
públic 

6 
Ajuntament 
de 
Granollers 

Zona verda 
dins el Pla 

especial Terra 
Alta 

94712 01 88,96 0,00 0,00 0,00 
Urbana Ús 

públic 

7 
Ajuntament 
de 
Granollers 

Zona verda 
dins el Pla 

especial Terra 
Alta 

96721 01 1.074,36 476,17 0,00 969,39 
Urbana Ús 

públic 

 
Si en qualsevol moment posterior de la tramitació que s’hagi de dur a terme en ordre a 
la corresponent expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte 
constructiu de les obres, fos presentada davant d’aquesta Diputació, per part dels 
interessats, documentació acreditativa de canvis produïts en la titularitat vigent segons 
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el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les 
finques en qüestió que s’efectua en l’anterior relació de béns i drets afectats sotmesa a 
informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que 
s’acordin en el susdit procediment caldrà que els interessats aportin prèviament en el 
seu moment acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la 
inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(0f8426500d34853c0d7e) 
 

34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Projecte constructiu “Millora del pont d’accés al Parc del Castell de Montesquiu. 
TM Montesquiu”, amb un pressupost de 519.794,75 €, IVA inclòs, així com 
l’aprovació de la relació de béns i drets afectats per les obres, als efectes de la 
seva expropiació forçosa o ocupació temporal i l’exposició al públic d’ambdós 
(exp. núm. 2017/3230).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais 
Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària al pont sobre el riu Ter, 

d’accés al Parc del Castell de Montesquiu, a la vista de les patologies observades al 
mateix, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la 
Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte 
constructiu “Millora del pont d’accés al Parc del Castell de Montesquiu. TM 
Montesquiu”.   

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de quatre-cents 

vint-i-nou mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-quatre cèntims 
(429.582,44EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (90.212,31EUR), resulta 
tenir un pressupost total de 519.794,75EUR, i un pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 520.891,81 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de 
valoració d’expropiacions de 1.097,06EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i 
salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta Corporació. 

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals,  en quan el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 
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4. El referit projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, 
per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de desembre, 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de plans i programes i a l’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de projectes. 

 
5. Que, per tant, és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres citat, fent-ne 

exposició pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
6. Que de conformitat amb la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), 
l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats és la següent: 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM.  Montesquiu 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES   

DADES 

URBAN 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 
SUB 

PARCEL·LA 

SUP.  
EXPROP 

VIALS 
(m

2
 ) 

SUP. 
EXPR 
SERV 
(m

2
 ) 

SUP. 
SERV 
AERIA 
(m

2
 ) 

 

SUP. 
OC. 

TEMP 
SERVEIS 

(m
2
 ) 

CLASSIFIC 

4 
Euro- Spain 
Promociones 
Hoteleras S.A.  

Rústica 1 69 a 25,38 9,00 208,72 
 

732,69 
Improduct 

SNU 

 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES m
2 

DADES 
URBANÍSTI

QUES
 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 

SUP. 
CESSIÓ 
VIALS 
(m

2
) 

SERV AERIA 
AUTORIT-

ZACIÓ 

OT VIALS 
AUTORITZACIÓ  

DESCRIPCIO 
CLASSIFICAC 

1 
Ajuntament 
de 
Montesquiu 

Urbana 48240 09 130,36 0,00 0,00 
Sòl sense 

edific. 
SUC 

2 
Agència 
Catalana de 
l’Aigua 

Rústica 1 9013 26,12 771,03 0,00 
Hidrogràfia 

natural 
SNU 

3 
Agència 
Catalana de 
l’Aigua 

Rústica 1 9036 6,06 28,14 0,00 
Hidrogràfia 

natural 
SNU 

5 
Ajuntament 
de 
Montesquiu 

- - - 76,19 0,00 270,39 
Xarxa Viària 

SNU 
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7.  Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública, i donat que el projecte d’obres 
inclou la descripció material detallada dels béns i drets objecte d’expropiació 
forçosa, segons disposa la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 
1954, i el seu Reglament de 26 d’abril de 1957, així com les cessions i 
autoritzacions per part d’altres Administracions, relatius a l’aprofitament i ús del 
domini públic. 

 
8.  Que els tràmits administratius, relatius a l’aprofitament i ús del domini públic, en 

ordre a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a 
l’execució de les obres, es durà a terme mitjançant la corresponent cessió, 
concessió i/o autoritzacions per part de l’Ajuntament de Montesquiu i de l’Agència 
Catalana de l’Aigua a aquesta Corporació. Talment, és procedent que, per part 
d’aquesta Diputació, s’aprovi inicialment el projecte d’obres citat, i s’efectuï el 
preceptiu tràmit de la informació pública del projecte, durant un període de 30 dies 
hàbils, en allò que respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la 
viabilitat de l’execució de les obres. Durant aquest període es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.  

 
9.  Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
quinze dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i el seu 
estat material o legal, per la qual cosa cal fer informació pública de l’expressada 
relació de béns i drets afectats, per un període de quinze dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, 
període durant el qual els interessats podran corregir possibles errors que s’hagin 
produït en la confecció de la relació, i en el seu cas, mostrar la seva oposició 
motivada a la necessitat de l’ocupació dels béns o drets que figurin en la mateixa.  

 
10. L’esmentada relació es fa pública, sense perjudici que, si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa dels 
terrenys afectats segons el projecte constructiu de les obres, s’aportés davant 
d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de canvis que 
s’haguessin produït en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, que 
contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les finques en qüestió a les 
persones que s’esmenten en la relació de béns i drets afectats sotmesa a 
informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que 
s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament en el seu moment, 
per part dels interessats, acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la 
vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i / o drets 
afectats. 
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11. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 
12. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats,  
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), Aquesta suspensió operarà  des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades per 
l’Ajuntament de Montesquiu, abans que Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4. 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny del (ROAS), en relació amb l’article 
136. 3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament general de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235. 2 b) i c) del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'art. 37, 
1. a) i b) del (ROAS), es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el període 
d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del (ROAS), en quant a la declaració d’utilitat pública i 
la necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235, 2. d) del Text Refós de la citada Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i 37, 1. c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap 
reclamació en el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2018 de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), en quan a l’elaboració dels projectes i la 
responsabilitat derivada al respecte. 
 

En virtut de la disposició addicional tercera (apartat 6) de la Llei 9/2018 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), en quan l’aplicació als contractes 
d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels projectes, segons disposa 
l’article 235 de la referida Llei. 
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En virtut del que disposa l’article 22.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quan a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que preveu per l’article 37. 5 
del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny), en quan a la resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte. 
 

En virtut del que disposen els arts. 15, i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 
de desembre de 1954, i els arts. 15, 16, 17, següents i concordants del Reglament 
d’Expropiació Forçosa de 26 d’abril de 1957, en quan la necessària l’ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material detallada 
dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 

En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1), 2) i 24 del Reglament d’expropiació Forçosa de 26 
d’abril de 1957. 
 

En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 

En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern d’acord amb l’apartat Primer, punt I d) de l’Acord 
aprovat pel Ple número 92, de data 23 de juliol de 2019 relatiu a la Delegació de 
competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de data 23 de juliol 
de 2019, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si no estan previstos en el 
pressupost, en tots els casos en que l’import del projecte sigui igual o inferior al 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost. 
 

En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, 
eleva a la Junta de Govern,   l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora del pont d’accés al 
Parc del Castell de Montesquiu. TM Montesquiu”, amb un pressupost de quatre-
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cents vint-i-nou mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-quatre cèntims 
(429.582,44EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (90.212,31EUR), resulta 
tenir un pressupost total de 519.794,75EUR, i un pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 520.891,81 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració 
d’expropiacions de 1.097,06EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no 
ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta Corporació. 

 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 

 
Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal i servitud de pas,  pel citat projecte, situats als termes municipal de 
Montesquiu, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial 
de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers 
d’anuncis d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Montesquiu, període durant el qual 
es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas 
de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, 
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM.  Montesquiu 

 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
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4 
Euro- Spain 
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Hoteleras S.A.  

Rústica 1 69 a 25,38 9,00 208,72 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES m
2 

DADES 
URBANÍSTI

QUES
 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 

SUP. 
CESSIÓ 
VIALS 
(m

2
) 

SERV AERIA 
AUTORIT-

ZACIÓ 

OT VIALS 
AUTORITZACIÓ  

DESCRIPCIO 
CLASSIFICAC 

1 
Ajuntament 
de 
Montesquiu 

Urbana 48240 09 130,36 0,00 0,00 
Sòl sense 

edific. 
SUC 

2 
Agència 
Catalana de 
l’Aigua 

Rústica 1 9013 26,12 771,03 0,00 
Hidrogràfia 

natural 
SNU 

3 
Agència 
Catalana de 
l’Aigua 

Rústica 1 9036 6,06 28,14 0,00 
Hidrogràfia 

natural 
SNU 

5 
Ajuntament 
de 
Montesquiu 

- - - 76,19 0,00 270,39 
Xarxa Viària 

SNU 

 
Si en qualsevol moment posterior de la tramitació que s’hagi de dur a terme en ordre a 
la corresponent expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte 
constructiu de les obres, fos presentada davant d’aquesta Diputació, per part dels 
interessats, documentació  acreditativa de canvis produïts en la titularitat vigent segons 
el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les 
finques en qüestió que s’efectua en l’anterior relació de béns i drets afectats sotmesa a 
informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que 
s’acordin en el susdit procediment caldrà que els interessats aportin prèviament en el 
seu moment acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la 
inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 

 
Cinquè.-  NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 

 
 
Documents vinculats 

 
Projecte(29201975ad3ee8c0a07d) 

 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5303 entre el nus de 
Quatre Camins i el polígon industrial l’Avellanet. TM. Seva”, amb un pressupost 
de 544.238,35 €, IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns i drets 
afectats per les obres, als efectes de la seva expropiació forçosa o ocupació 
temporal i l’exposició al públic d’ambdós (exp. núm. 2018/2789).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
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“Fets 

 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària, atès l’important trànsit 

de vianants que circula pel marge dret de la carretera BV-5303 al seu pas pel terme 
municipal de Seva, utilitzant en alguns trams el voral o la cuneta de la carretera, 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència 
de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu 
“Itinerari de vianants a la carretera BV-5303 entre el nus de Quatre Camins i el 
polígon industrial l’Avellanet. TM. Seva”.   

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de quatre-cents 

quaranta-nou mil set-cents vuitanta-tres euros amb setanta-sis cèntims 
(449.783,76 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (94.454,59 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 544.238,35 EUR, i un pressupost per a 
coneixement de l’Administració de 547.057,89 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una 
partida de valoració d’expropiacions de 2.819,54 EUR. Així mateix, conté l’estudi de 
seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta 
Corporació. 

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en quan el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
4. El referit projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, 

per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de desembre, 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de plans i programes i a l’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de projectes. 

 
5. Que, per tant, és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres citat, fent-ne 

exposició pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
6. Que de conformitat amb la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), 
l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats és la següent: 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. Seva 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES   

DADES 

URBANÍSTIQUES 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 
SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP 
EXPROP 

VIALS 

m
2
 

SUP 
EXPR 
SERV 

m
2
 

SUP 
SERV 
SUB  

m
2 

SUP 
OT 

SERV 

m
2
 

CLASSIFICAC 

1 
Corporación 
Alimentaria 
Guissona S.A. 

Urbana 65312 9 - 53,75 0,00 0,00 
 
126,07 

 
Sòl Urbà 

2 XXX i XXX Urbana 65312 08 - 0,00 0,00 0,00 
 

67,12 
Sòl Urbà 

3 XXX Rústica 18 79 
a 58,61 0,00 0,00 0,80 Sòl rústic 

Agrari  b 194,61 0,00 0,00 38,25 

4 XXX Urbana 67300 1    -  40,14 2,24 64,37 
 

38,50 
Sòl Urbà 

Agrari 

5 XXX Rústica 18 2 

a 78,36 0,00 0,00 0,00 

Sòl rústic 
Agrari 

b 23,22 0,00 0,00 0,00 

d 324,87 0,00 0,00 0,00 

f 46,85 0,00 0,00 0,00 

g 512,50 0,00 0,00 0,00 

j 408,26 4,00 16,26 39,70 

6 XXX Rústica 18 10 - 363,69 0,00 0,00 
 

0,00 
Sòl rústic 

Agrari 

7 Merascon 2 S.L.  Rústica 18 11 - 44,85 0,00 0,00 
 

0,00 
Sòl rústic 

Agrari 

8 XXX  Rústica 18 12 - 275,42 0,00 0,00 
 

0,00 
Sòl rústic 

Agrari 

 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 SUPERFICIES AFECTADES 

m
2 

DADES 
URBANÍSTIQUES

 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 
SUP.  

CESSIÓ 
VIALS 

SUP OT VIALS 
AUTORITZACIÓ 

CLASSIFICACIÓ 

4 Ajuntament de Seva Urbana 71286 1 193,92 1.473,06 Sol Urbà 

 
7.  Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 

determinats terrenys de propietat privada i pública, i donat que el projecte d’obres 
inclou la descripció material detallada dels béns i drets objecte d’expropiació 
forçosa, segons disposa la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 
1954, i el seu Reglament de 26 d’abril de 1957, així com les cessions i 
autoritzacions per part d’altres Administracions, relatius a l’aprofitament i ús del 
domini públic. 

 
8.  Que els tràmits administratius, relatius a l’aprofitament i ús del domini públic, en 

ordre a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a 
l’execució de les obres, es durà a terme mitjançant la corresponent cessió, 
concessió i/o autoritzacions per part de l’Ajuntament de Seva a aquesta 
Corporació. Talment, és procedent que, per part d’aquesta Diputació, s’aprovi 
inicialment el projecte d’obres citat, i s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació 
pública del projecte, durant un període de 30 dies hàbils, en allò que respecta a la 
concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les 
obres. Durant aquest període es podran formular reclamacions i al·legacions 
davant d’aquesta Diputació.  
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9.  Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 
drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
quinze dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i el seu 
estat material o legal, per la qual cosa cal fer informació pública de l’expressada 
relació de béns i drets afectats, per un període de quinze dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, 
període durant el qual els interessats podran corregir possibles errors que s’hagin 
produït en la confecció de la relació, i en el seu cas, mostrar la seva oposició 
motivada a la necessitat de l’ocupació dels béns o drets que figurin en la mateixa.  

 
10. L’esmentada relació es fa pública, sense perjudici que, si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa dels 
terrenys afectats segons el projecte constructiu de les obres, s’aportés davant 
d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de canvis que 
s’haguessin produït en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, que 
contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les finques en qüestió a les 
persones que s’esmenten en la relació de béns i drets afectats sotmesa a 
informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que 
s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament en el seu moment, 
per part dels interessats, acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la 
vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i / o drets 
afectats. 

 
11. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
12. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats,  
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), Aquesta suspensió operarà  des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades per 
l’Ajuntament de Seva, abans que Diputació de Barcelona adopti una resolució 
d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4. 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
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En virtut del que disposa l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny del (ROAS), en relació amb l’article 
136. 3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament general de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235. 2 b) i c) del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'art. 37, 
1. a) i b) del (ROAS), es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el període 
d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del (ROAS), en quant a la declaració d’utilitat pública i 
la necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235, 2. d) del Text Refós de la citada Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i 37, 1. c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap 
reclamació en el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2018 de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), en quan a l’elaboració dels projectes i la 
responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera (apartat 6) de la Llei 9/2018 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), en quan l’aplicació als contractes 
d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels projectes, segons disposa 
l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quan a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que preveu per l’article 37. 5 
del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny), en quan a la resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els arts. 15, i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 
de desembre de 1954, i els arts. 15, 16, 17, següents i concordants del Reglament 
d’Expropiació Forçosa de 26 d’abril de 1957, en quan la necessària l’ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material detallada 
dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1), 2) i 24 del Reglament d’expropiació Forçosa de 26 
d’abril de 1957. 
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En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern d’acord amb l’apartat Primer, punt I d) de l’Acord 
aprovat pel Ple número 92, de data 23 de juliol de 2019 relatiu a la Delegació de 
competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de data 23 de juliol 
de 2019, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si no estan previstos en el 
pressupost, en tots els casos en que l’import del projecte sigui igual o inferior al 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, 
eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-5303 entre el nus de Quatre Camins i el polígon industrial 
l’Avellanet. TM. Seva”,  amb un pressupost de quatre-cents quaranta-nou mil set-
cents vuitanta-tres euros amb setanta-sis cèntims (449.783,76 EUR), IVA exclòs, 
que aplicant el 21% de l’IVA (94.454,59 EUR), resulta tenir un pressupost total de 
544.238,35 EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administració de 
547.057,89 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 
2.819,54EURAixí mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el 
vigent pressupost de 2019 d’aquesta Corporació. 
 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 
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Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal i servitud de pas,  pel citat projecte, situats als termes municipal de 
Seva, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis 
d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Seva, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no 
haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. Seva 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 

SUPERFICIES AFECTADES   

DADES 

URBANÍSTIQUES 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 
SUB 
PAR-

CEL·LA 

SUP 
EXPROP 

VIALS 

m
2
 

SUP 
EXPR 
SERV 

m
2
 

SUP 
SERV 
SUB  

m
2 

SUP 
OT 

SERV 

m
2
 

CLASSIFICAC 

1 
Corporación 
Alimentaria 
Guissona S.A. 

Urbana 65312 9 - 53,75 0,00 0,00 
 
126,07 

 
Sòl Urbà 

2 XXX i XXX Urbana 65312 08 - 0,00 0,00 0,00 
 

67,12 
Sòl Urbà 

3 XXX Rústica 18 79 
a 58,61 0,00 0,00 0,80 Sòl rústic 

Agrari  b 194,61 0,00 0,00 38,25 

4 XXX Urbana 67300 1    -  40,14 2,24 64,37 
 

38,50 
Sòl Urbà 

Agrari 

5 XXX Rústica 18 2 

a 78,36 0,00 0,00 0,00 

Sòl rústic 
Agrari 

b 23,22 0,00 0,00 0,00 

d 324,87 0,00 0,00 0,00 

f 46,85 0,00 0,00 0,00 

g 512,50 0,00 0,00 0,00 

j 408,26 4,00 16,26 39,70 

6 XXX Rústica 18 10 - 363,69 0,00 0,00 
 

0,00 
Sòl rústic 

Agrari 

7 Merascon 2 S.L.  Rústica 18 11 - 44,85 0,00 0,00 
 

0,00 
Sòl rústic 

Agrari 

8 XXX  Rústica 18 12 - 275,42 0,00 0,00 
 

0,00 
Sòl rústic 

Agrari 

 

 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 SUPERFICIES AFECTADES 

m
2 

DADES 
URBANÍSTIQUES

 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 
SUP.  

CESSIÓ 
VIALS 

SUP OT VIALS 
AUTORITZACIÓ 

CLASSIFICACIÓ 

4 Ajuntament de Seva Urbana 71286 1 193,92 1.473,06 Sol Urbà 

 
Si en qualsevol moment posterior de la tramitació que s’hagi de dur a terme en ordre a 
la corresponent expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte 
constructiu de les obres, fos presentada davant d’aquesta Diputació, per part dels 
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interessats, documentació acreditativa de canvis produïts en la titularitat vigent segons 
el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les 
finques en qüestió que s’efectua en l’anterior relació de béns i drets afectats sotmesa a 
informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que 
s’acordin en el susdit procediment caldrà que els interessats aportin prèviament en el 
seu moment acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la 
inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 

 
Documents vinculats 
 
Projecte(0e97151b587016bb8387) 
 

36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Projecte constructiu “Rotonda d’accés a la urbanització Niàgara Parc a la 
carretera BV-5122, pk 4+200. TM. Tordera i Fogars de la Selva”, amb un 
pressupost de 759.552,08 €, IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns 
i drets afectats per les obres, als efectes de la seva expropiació forçosa o 
ocupació temporal i l’exposició al públic d’ambdós (exp. núm. 2017/9358).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària a la carretera BV-5122, 

que enllaça Tordera amb Fogars de la Selva i Hostalric, a la que es produeix un 
creuament de carrers que donen accés a la urbanització Niàgara Parc i a la 
urbanització Parc dels Princeps II oest, carrer Mitjaner i Costa Brava 
respectivament, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del 
Projecte constructiu “Rotonda d’accés a la urbanització Niàgara Parc a la 
carretera BV-5122, pk 4+200. TM. Tordera i Fogars de la Selva”.   

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de sis-cents vint-i-

set mil set-cents vint-i-vuit euros amb noranta-nou cèntims (627.728,99 EUR), 
IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (131.823,09 EUR), resulta tenir un 
pressupost total de 759.552,08 EUR, i un pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 760.960,76 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de 
valoració d’expropiacions de 1.408,68EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i 
salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta Corporació. 
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3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals,  en quan el Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
4. El referit projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, 

per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de desembre, 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de plans i programes i a l’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de projectes. 

 
5. Que, per tant, és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres citat, fent-ne 

exposició pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
6. Que de conformitat amb la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, així com del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), 
l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats és la següent: 

 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

TM. Fogars de la Selva  
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 SUPERFICIES 

AFECTADES
 

DADES 
URBANÍSTIQUES  

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA  

SUP. 
EXPROP 

VIALS 
m2

 

 

SUP. OT 
SERVEIS

m2 
CLASSIFICACIÓ 

3 XXX  Urbana 31907 03 
 

211,59 
 

170,62 
SUC/ 

Zones verdes 

4 

Hermanos 
Misioneros de 
Enfermos Pobres 
Curia General  

Rústica 010 02 
 

307,13 
 

0,00 
SNU/  

Sòl forestal 

 
 

DADES 
AFECTATS 

DADES CADASTRALS
 SUPERFICIES 

AFECTADES 
DADES 

URBANÍSTIQUES
 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 

SUP. 
CESSIÓ 
VIALS 

m2
 

  

SUP. OT 
SERVEIS 
AUTORIT 

m2
 

CLASSIFICACIÓ  

1 
Ajuntament 
de Fogars 
de la Selva 

Urbana 32915 03 146,90   621,11 
SUC/  

Zones verdes 

2 
Ajuntament 
de Fogars 
de la Selva 

Urbana 31907 31 494,39   9,09 
SUC/  

Zones verdes  
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TM. Tordera 
 

DADES DELS AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFICIES 
AFECTADES 

DADES 
URBANÍSTIQUES 

FINCA TITULAR  NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 

SUP. 
EXPROP. 

VIALS 
m2

 

SUP. OT 
SERVEIS 

m2
 

CLASSIFICACIÓ  

5 
XXX 
XXX  

Rústica 015 17 397,21 0,00 
SNU/ 

Forestal, protecció 

 
7.  Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 

determinats terrenys de propietat privada i pública, i donat que el projecte d’obres 
inclou la descripció material detallada dels béns i drets objecte d’expropiació 
forçosa, segons disposa la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 
1954, i el seu Reglament de 26 d’abril de 1957, així com les cessions i 
autoritzacions per part d’altres Administracions, relatius a l’aprofitament i ús del 
domini públic. 

 
8.  Que els tràmits administratius, relatius a l’aprofitament i ús del domini públic, en 

ordre a les ocupacions definitives i/o temporals que són necessàries per a 
l’execució de les obres, es durà terme mitjançant la corresponent cessió, 
concessió i/o autoritzacions per part de l’Ajuntament de Fogars de la Selva a 
aquesta Corporació. Talment, és procedent que, per part d’aquesta Diputació, 
s’aprovi inicialment el projecte d’obres citat, i s’efectuï el preceptiu tràmit de la 
informació pública del projecte, durant un període de 30 dies hàbils, en allò que 
respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat de 
l’execució de les obres. Durant aquest període es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació.  

 
9. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en 
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així 
com en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 
quinze dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i el seu 
estat material o legal, per la qual cosa cal fer informació pública de l’expressada 
relació de béns i drets afectats, per un període de quinze dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, 
període durant el qual els interessats podran corregir possibles errors que s’hagin 
produït en la confecció de la relació, i en el seu cas, mostrar la seva oposició 
motivada a la necessitat de l’ocupació dels béns o drets que figurin en la mateixa.  

 
10. L’esmentada relació es fa pública, sense perjudici que, si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa dels 
terrenys afectats segons el projecte constructiu de les obres, s’aportés davant 
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d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de canvis que 
s’haguessin produït en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, que 
contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les finques en qüestió a les 
persones que s’esmenten en la relació de béns i drets afectats sotmesa a 
informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que 
s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament en el seu moment, 
per part dels interessats, acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la 
vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i / o drets 
afectats. 

 
11. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
12. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats,  
quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte (comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació 
inicial), Aquesta suspensió operarà  des de la data de presentació de l’escrit 
d’al·legacions en el Registre de la Diputació, i de produir-se seran informades per 
l’Ajuntament de Fogars de la Selva i/o l’Ajuntament de Tordera, abans que 
Diputació de Barcelona adopti una resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4. 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny del (ROAS), en relació amb l’article 
136. 3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament general de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235. 2 b) i c) del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'art. 37, 
1. a) i b) del (ROAS), es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el període 
d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del (ROAS), en quant a la declaració d’utilitat pública i 
la necessitat d’ocupació dels terrenys. 
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En virtut del que disposa l’article 235, 2. d) del Text Refós de la citada Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i 37, 1. c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap 
reclamació en el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 

 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2018 de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), en quan a l’elaboració dels projectes i la 
responsabilitat derivada al respecte. 

 
En virtut de la disposició addicional tercera (apartat 6) de la Llei 9/2018 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), en quan l’aplicació als contractes 
d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels projectes, segons disposa 
l’article 235 de la referida Llei. 

 
En virtut del que disposa l’article 22.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quan a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que preveu per l’article 37. 5 
del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny), en quan a la resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte. 

 
En virtut del que disposen els arts. 15, i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 
de desembre de 1954, i els arts. 15, 16, 17, següents i concordants del Reglament 
d’Expropiació Forçosa de 26 d’abril de 1957, en quan la necessària ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material detallada 
dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 

 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1), 2) i 24 del Reglament d’expropiació Forçosa de 26 
d’abril de 1957. 

 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  

 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 

 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern d’acord amb l’apartat Primer, punt I d) de l’Acord 
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aprovat pel Ple número 92, de data 23 de juliol de 2019 relatiu a la Delegació de 
competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de data 23 de juliol 
de 2019, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si no estan previstos en el 
pressupost, en tots els casos en que l’import del projecte sigui igual o inferior al 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost. 

 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, 
eleva a la Junta de Govern  l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Rotonda d’accés a la 
urbanització Niàgara Parc a la carretera BV-5122, pk 4+200. TM. Tordera i Fogars 
de la Selva”,  amb un pressupost de sis-cents vint-i-set mil set-cents vint-i-vuit 
euros amb noranta-nou cèntims (627.728,99 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% 
de l’IVA (131.823,09EUR), resulta tenir un pressupost total de 759.552,08EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració de 760.960,76 EUR, IVA inclòs, el 
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 1.408,68EUR. Així mateix, 
conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 
d’aquesta Corporació. 

 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva. 

 
Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal i servitud de pas,  pel citat projecte, situats als termes municipal de 
Tordera i de Fogars de la Selva, fent-ne exposició pública per un període de quinze 
dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació 
de la província i en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació, de l’Ajuntament de 
Tordera i de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no 
haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
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RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. Fogars de la Selva  

 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS
 SUPERFICIES 

AFECTADES
 

DADES 
URBANÍSTIQUES  

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA  

SUP. 
EXPROP 

VIALS 
m2

 

 

SUP. OT 
SERVEIS

m2 
CLASSIFICACIÓ 

3 XXX  Urbana 31907 03 
 

211,59 
 

170,62 
SUC/ 

Zones verdes 

4 

Hermanos 
Misioneros de 
Enfermos Pobres 
Curia General  

Rústica 010 02 
 

307,13 
 

0,00 
SNU/  

Sòl forestal 

 
DADES 

AFECTATS 
DADES CADASTRALS

 SUPERFICIES 
AFECTADES 

DADES 
URBANÍSTIQUES

 

FINCA TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 

SUP. 
CESSIÓ 
VIALS 

m2
 

  

SUP. OT 
SERVEIS 
AUTORIT 

m2
 

CLASSIFICACIÓ  

1 
Ajuntament 
de Fogars 
de la Selva 

Urbana 32915 03 146,90   621,11 
SUC/  

Zones verdes 

2 
Ajuntament 
de Fogars 
de la Selva 

Urbana 31907 31 494,39   9,09 
SUC/  

Zones verdes  

 
TM. Tordera 
 

DADES DELS AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFICIES 
AFECTADES 

DADES 
URBANÍSTIQUES 

FINCA TITULAR  NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA 

SUP. 
EXPROP. 

VIALS 
m2

 

SUP. OT 
SERVEIS 

m2
 

CLASSIFICACIÓ  

5 
XXX 
XXX  

Rústica 015 17 397,21 0,00 
SNU/ 

Forestal, protecció 

 
 
Si en qualsevol moment posterior de la tramitació que s’hagi de dur a terme en ordre a 
la corresponent expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte 
constructiu de les obres, fos presentada davant d’aquesta Diputació, per part dels 
interessats, documentació  acreditativa de canvis produïts en la titularitat vigent segons 
el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les 
finques en qüestió que s’efectua en l’anterior relació de béns i drets afectats sotmesa a 
informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al 
reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que 
s’acordin en el susdit procediment caldrà que els interessats aportin prèviament en el 
seu moment acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la 
inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
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Cinquè.-  NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.” 
 

Documents vinculats 
 
Projecte(94036287e00b0c1507d5) 

 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució d’al·legacions, modificació de la relació de béns i drets i aprovació 
definitiva del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2002 
des del camí dels cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació de FFGC. TM 
Santa Coloma de Cervelló”, amb un pressupost de 770.234,40 €, IVA inclòs, així 
com l’aprovació de la relació de béns i drets afectats per les obres, als efectes 
de la seva expropiació forçosa o ocupació temporal i l’exposició al públic 
d’ambdós (exp. núm. 2017/2050).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 
Habitatge i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 
el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària al tram de la carretera 

BV-2002 en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, mitjançant l’execució 
d’un itinerari de vianants segur i protegit,  l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha 
procedit a la redacció del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera 
BV-2002 des del camí dels cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació de 
FFGC. TM Santa Coloma de Cervelló”. 

 
2. En virtut del Decret 730/19 de data 29 de gener de 2019, dictat per la Presidència 

de la Diputació de Barcelona, es va aprovar inicialment el projecte de les obres 
esmentades amb un pressupost de set-cents setanta mil dos-cents trenta-quatre 
euros amb quaranta cèntims (770.234,40 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% 
de l’IVA (161.749,22 EUR), resulta tenir un pressupost total de 931.983,62 EUR, i 
un pressupost per a coneixement de l’Administració de 932.496,65 EUR, IVA inclòs, 
el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 513,03 EUR, que conté, 
així mateix, l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost 
de 2019 d’aquesta Corporació.  

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en quant al Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
4. En execució del referit Decret de 29 de gener de 2019, es procedeix per part 

d’aquesta Diputació a efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública de l’esmentat 
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projecte d’obres i de la relació dels béns i drets afectats que figurava en el projecte,      
mitjançant la inserció del corresponent anunci, el qual va aparèixer publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 5 de febrer de 2019 i al 
diari El Punt Avui de data 14 de febrer de 2019, així com en el tauler electrònic 
d’aquesta Diputació i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló. 

 
5. Talment en virtut del citat Decret de la Presidència de 29 de gener de 2019, es va 

aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació 
temporal pel citat projecte, tots situats al terme municipal de Santa Coloma de 
Cervelló, fent-ne exposició pública per un període de trenta dies hàbils. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM. SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
 

 
 

 
DADES AFECTATS 

 

DADES CADASTRALS
 

 
SUPERFICIES AFECTADES m

2 

FINCA TITULAR Naturalesa POLIGON PARCEL·LA 

 
SUP.  

CESSIÓ 
VIALS 
(m

2
) 

 

 
SUP.  

CESSIÓ 
SERV. 
PAS 
(m

2
) 

 

SUP. 
OCUP 

TEMPOR  
AUTORITZAC 

(m
2
) 

 

CLASSIF 
URBANÍS. 

1 
Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Cervelló 

Rústica 3 9010 159,99 0,00 0,00 
SNU  
Via 

comunicac 

3 

Canal de la Dreta 
del Llobregat Rústica 3 32 79,98 0,00 8,07 

SNU 
Canal 

improduct 

4 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Cervelló 

Rústica 3 9001 3,17 0,00 64,04 
SNU  
Via 

comunicac 

5 

Canal de la Dreta 
del Llobregat Rústica 3 31 78,71 0,00 0,00 

SNU 
Canal 

improduct 

6 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Cervelló 

Rústica 2 9001 0,98 0,00 0,00 
SNU  

Hidrogràf.
natural 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS

 

 

SUPERFICIES 
AFECTADES m

2 

 

 

FINCA TITULAR Naturalesa POLIGON PARCEL·LA 

 
 
 

SUBPAR-
CEL·LA 

 
 
 

REF. 
CADASTRAL 

 
SUP.  

EXPRO
P 

VIALS 
(m

2
 ) 

 
SUP. 

SERVI
T PAS 
SUBT 
(m

2
 ) 

 
SUP. 
OCUP 

TEMPOR 
VIALS 
(m

2
 ) 

CLASSIF 
URBANÍS 

2 XXX Rústica 3 10 _ 
08244A00300
0100000DH 

40,14 0,00 116,86 
SNU 

improdu
ctiu 
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DADES AFECTATS 

 

DADES CADASTRALS
 

 
SUPERFICIES AFECTADES m

2 

FINCA TITULAR Naturalesa POLIGON PARCEL·LA 

 
SUP.  

CESSIÓ 
VIALS 
(m

2
) 

 

 
SUP.  

CESSIÓ 
SERV. 
PAS 
(m

2
) 

 

SUP. 
OCUP 

TEMPOR  
AUTORITZAC 

(m
2
) 

 

CLASSIF 
URBANÍS. 

7 

Canal de la Dreta 
del Llobregat Urbana 2 43 147,78 0,00 3,37 

SNU 
Canal 

improduct 

8 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Cervelló 

Rústica 2 9005 13,60 0,00 27,96 
SNU  
Via 

comunicac 

9 

Canal de la Dreta 
del Llobregat Rústica 2 22 719,36 0,00 221,60 

SNU 
Canal 

improduct 

 
6- Que en data 21 de març de 2019, la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta 

del riu Llobregat, presenta al registre General d’aquesta Corporació escrit 
d’al·legacions. Talment i en relació a les referides al·legacions, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, emet Informe tècnic en data 18 de juny 
de 2019, amb el següent tenor literal:  

 
.../... 

 
Informe tècnic a l’al·legació presentada, dintre del tràmit d’informació pública i després de la 
notificació de l’acord d’aprovació inicial i exposició al públic, del projecte “Itinerari de 
vianants a la carretera BV-2002 des del camí dels Cavallers fins a la rotonda d’accés a 
l’estació de FGC TM Sta. Coloma de Cervelló” aprovat inicialment per Decret de Presidència 
d’aquesta Diputació de data 17 de desembre de 2018. 

 
Aquesta al·legació no suposa cap canvi del projecte constructiu ni cap modificació respecte 
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló. 

 

 
 
Al·lega: 

 
1. El projecte perjudica i afecta greument la xarxa de reg i desguàs de la Comunitat de 
regants; en concret el Canal Principal, ja que la seva execució tal i com es planteja 
dificultaria greument les tasques de manteniment i neteja. 

 
 

Núm. 
Ordre 

 
Nom, Cognoms i DNI 

Finca de 
Projecte 

Data 
al·legació 

Data 

d’entrada a 

DIBA 

 
1 

Comunitat de regants del 
Canal de la Dreta del riu 
Llobregat 

3,7,9 18/03/2019 21/03/2019 
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Resposta: 
 
L’itinerari de vianants projectat se situa entre la carretera i el Canal, dins la zona d‘influència 
de la carretera, ja sigui dins la zona de domini públic o dins de la de servitud, franja que és 
compartida amb la servitud de pas del canal. Aquest projecte delimita i contribueix a 
consolidar el límit amb el canal existent, fet que no altera en cap moment l’accés a tasques 
de manteniment i neteja del mateix des del marge oposat del canal i el camí de servei 
existent, com es fa en l’actualitat. També s’incorpora en el projecte la poda o tala de l’arbrat 
existent en la franja entre carretera i canal. 
 

Aquests fets es van tractar en la reunió mantinguda amb els representants del Canal i 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló el 15 de maig de 2018 durant la redacció del 
projecte. En aquesta reunió es va consensuar amb els representants del Canal les 
actuacions a realitzar i l’acta (d’aquesta reunió) va ser enviada als representants del canal 
via correu electrònic el 17 de maig de 2018 sense rebre cap resposta. 
 
Al·lega: 

2. La carretera BV-2002 realitza varis abocaments, entre 12 i 15 aproximadament dins el 
nostre Canal de Reg principal de Santa Coloma de Cervelló, sense disposar d’autorització 
de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants. (..) Per tot l’exposat us requerim per tal 
que les aigües pluvials de la vostra infraestructura siguin abocades a la Riera pública 
confrontant titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua, sol·licitant la pertinent autorització 
d’abocament al referit organisme. 

 
Resposta: 

Actualment, el drenatge de les aigües pluvials de la carretera, en el tram objecte del 
projecte, es resol amb la caiguda directa de les aigües d’escorrentia pel talús que limita 
amb el canal existent. En els trams on el bombament de la calçada porta aigües al costat 
oest, existeixen reixes que recullen aquesta aigua i, com que no existeix una 
infraestructura de canalització d’aigües pluvials en el marge oest ha de tornar a travessar 
la carretera i acaba abocant-se en 3 punts al canal. En el transcurs de la redacció del 
projecte, es va analitzar la possibilitat d’interceptar i evacuar les aigües provinents de 
l’escorrentia de la carretera i canalitzar-les fins a les dues rieres públiques ubicades en els 
extrems del tram objecte del projecte. Aquesta opció es va desestimar atès que la 
topografia de la carretera s’eleva precisament en els punts de pas de les rieres, fent 
inviable per gravetat el transport de les aigües cap a la riera. Per millorar el drenatge de la 
zona serien necessàries altres solucions tipus impulsió i estacions de bombament que 
requeririen d’una actuació més integral que inclogués el drenatge de la zona de Can 
Colomer. Així mateix l’ajuntament ens va informar de la precarietat del polígon industrial i 
la seva intenció de transformar aquest àmbit en zona verda/equipaments, usos encara no 
definits; conseqüentment es va decidir limitar la inversió resolent el drenatge de manera 
provisional d’acord amb el sistema de drenatge existent. 
 
Finalment es va concloure que, com que el nou itinerari a executar està elevat sobre la 
cota de la carretera, es preveu recollir aquestes aigües i habilitar punts de pas cap al canal 
que es tractaran amb un llit empedrat per tal que no erosionin el talús existent. En cap cas 
el volum de les aigües d’escorrentia provinents de la carretera es veu incrementat. 
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En relació a les autoritzacions, el projecte constructiu de l’“Itinerari de vianants a la 
carretera BV-2002 des del camí dels Cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació de FGC 
TM Sta. Coloma de Cervelló” s’executarà prèvia autorització per part de l’Agencia Catalana 
de l’Aigua. Dita autorització va ser sol·licitada el passat 4 d’abril de 2019. 
 
Al·lega: 
 
3. Es sol·licita una reunió personal amb les persones encarregades de l’elaboració del 
projecte de referència, amb la finalitat d’establir els mecanismes de cooperació necessaris 
d’ambdues parts per tal de donar una solució a l’esmentat assumpte 

 

Resposta: 
 
L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha mantingut dues 
converses telefòniques amb el representant de la Comunitat de Regants del Canal de la 
Dreta durant el període d’exposició pública del projecte. Atès que la petició de reunió no 
estava adreçada a revisar tècnicament el projecte, sinó a tractar accions compensatòries 
per l’abocament de les aigües pluvials d’escorrentia sobre el Canal, des d’aquesta Oficina 
se’ls va indicar que no era competència del projecte la resolució d’aquesta problemàtica i 
que, com ja eren coneixedors, ja existeix un expedient en relació a aquesta situació que 
està sent tractat per la Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

.../... 

 
Talment en data 8 de març de 2019 Agroxarxa SLU, en representació de varis 
propietaris, presenta al Registre General d’aquesta Corporació, escrit d’al·legacions al 
respecte de les afectacions per les obres del projecte constructiu. Així mateix, en data 
11 d’abril d’enguany el senyor XXX presenta al·legacions a les afectacions. 
 
En aquest sentit el tècnic Josep M. Gil Albero, emet informe tècnic en data 27 de maig 
de 2019, amb el següent tenor literal:  
 

.../... 
 

En data 11 d’abril de 2019 el senyor XXX, com interessat, va interposar al·legacions al 
projecte de referència. 
 
Cal remarcar que el Sr. XXX no resulta afectat per aquest projecte. Si que pot resultar 
afectat en el projecte ‘’Itinerari de vianants a la ctra. BV-2002 des de la cruïlla al barri de 
Sant Roc fins a l’estació de FGC’’ que és contigu al de referència. 
 
En data 8 de març de 2019 AGROXARXA S.L.U. en representació de diferents titulars 
afectats va interposar al·legacions al projecte de referència. 
 

En el seu apartat segon del ‘’DIEM’’ posen de manifest que els camins, identificats en el 
plànol de projecte com a finques 1, 4 i 8, que discorren des de la carretera BV-2002 cap a 
dins les finques són propietat del veïns que hi confronten. 
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Primer de tot s’ha de dir que la finca 1 no es correspon amb cap camí sinó que forma part 
de la carretera d’accés a Santa Coloma de Cervelló anomenada carrer de la Industria. 
 

En relació a la finca 4 identificada com la parcel·la 9001 del polígon 3 si que es correspon 
amb un camí d’accés a finques. El primer tram d’aquest camí confronta ambdós costats amb 
el Canal i la part final confronta per un costat amb la parcel·la 10 del polígon 3 i per l’altre 
costat amb la parcel·la 1 del polígon 3. Un cop sol·licitades les notes simples informatives al 
Registre de la Propietat es comprova que la finca 2 del projecte (pol. 3, parc. 10) es troba 
inscrita a la finca registral 141 i la finca veïna (pol. 3 parc. 1) es troba inscrita a la finca 
registral 3600. 
 

De l’anàlisi de les descripcions de les finques es desprèn que entre les dues finques no hi 
ha cap camí limitant amb finques particulars. 
 

En conseqüència, la finca 2 s’ha de veure incrementada en les seves afeccions amb una 
petita porció d’ ocupació temporal i la relació de béns i drets s’haurà de modificar en el sentit 
d’afegir una nova finca amb una afectació de una petita franja d’ocupació temporal, segons 
el plànol. 
 

Els titulars d’aquesta nova finca són els senyors XXX i XXX, (...) 
 

Les afeccions que afecten la resta de camins no confronten amb cap finca de particulars, 
sempre confronten només amb el Canal. 

 

Per tant, no resulta afectat cap altre finca de propietat privada. 
 

.../... 
 

En conseqüència correspon la modificació de la relació de bens i drets, en quant a la 
finca 2 bis afectada per ocupació temporal, d’acord amb la fonamentació anterior. 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS MODIFICADA 
 

 
7- Havent estat resoltes les al·legacions presentades, en base als arguments exposats 

es considera procedent dictar resolució definitiva en el procediment administratiu 
iniciat i que s’adopti l’acord de l’aprovació definitiva del projecte constructiu 
esmentat i de la relació de béns i drets afectats per les obres, pel seu pressupost de 
set-cents setanta mil dos-cents trenta-quatre euros amb quaranta cèntims 
(770.234,40 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (161.749,22EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 931.983,62EUR, i un pressupost per a 
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coneixement de l’Administració de 932.496,65 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una 
partida de valoració d’expropiacions de 513,03 EUR, així mateix conté, l’estudi de 
seguretat i salut. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4. 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny del (ROAS), en relació amb l’article 
136. 3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament general de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
En virtut del que disposa l'article 235. 2 b) i c) del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'art. 37, 
1. a) i b) del (ROAS), es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el període 
d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.3 de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’article 40 del (ROAS), en quant a la declaració d’utilitat pública i 
la necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235, 2. d) del Text Refós de la citada Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i 37, 1. c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap 
reclamació en el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2018 de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), en quant a l’elaboració dels projectes i la 
responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera (apartat 6) de la Llei 9/2018 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), en quant l’aplicació als contractes 
d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels projectes, segons disposa 
l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quant a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que preveu per l’article 37. 5 
del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny), en quant a la resolució sobre l’aprovació 
definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els arts. 15, i 17 a 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 
de desembre de 1954, i els arts. 15, 16, 17, següents i concordants del Reglament 
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d’Expropiació Forçosa de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material detallada 
dels béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’Expropiació Forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del 
que determinen els articles 17.1), 2) i 24 del Reglament d’expropiació Forçosa de 26 
d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern d’acord amb l’apartat Primer, punt I d) de l’Acord 
aprovat pel Ple número 92, de data 23 de juliol de 2019 relatiu a la Delegació de 
competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de data 23 de juliol 
de 2019, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si no estan previstos en el 
pressupost, en tots els casos en que l’import del projecte sigui igual o inferior al 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost. 
 

En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, 
eleva a la Junta de Govern,  l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions que han estat formulades per la Comunitat de 
regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, pel senyor XXX i per Agroxarxa SLU, 
respecte les afectacions  per les obres del projecte constructiu Projecte constructiu 
“Itinerari de vianants a la carretera BV-2002 des del camí dels cavallers fins a la 
rotonda d’accés a l’estació de FFGC. TM Santa Coloma de Cervelló”, d’acord amb 
la fonamentació que figura a la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- MODIFICAR la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte 
constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2002 des del camí dels 
cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació de FFGC. TM Santa Coloma de 
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Cervelló”, d’acord amb la fonamentació que figura a la part expositiva de la present 
resolució. 

 
RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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4 
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6 
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7 
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8 
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9 
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del Llobregat Rústica 2 22 719,36 0,00 221,60 

SNU 
Canal 

improduct 

 
 
Tercer.- APROVAR definitivament el referit projecte constructiu d’obres, amb un 
pressupost de set-cents setanta mil dos-cents trenta-quatre euros amb quaranta 
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cèntims (770.234,40 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA 
(161.749,22 EUR), resulta tenir un pressupost total de 931.983,62 EUR, i un 
pressupost per a coneixement de l’Administració de 932.496,65 EUR, IVA inclòs, el 
qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 513,03 EUR. Així mateix conté, 
l’estudi de seguretat i salut, que preveu l’article 4. 1 del Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 
obres de construcció, modificat pel Reial Decret 337/2010, de 19 de març. 
 
Quart.- Efectuar exposició pública per un període de 30 dies hàbils i notificar el 
contingut dels precedents acords a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, així 
com a tots els titulars afectats que figuren a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(c22fed1b28e04312be86) 
 

38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Font-rubí, relatiu a les obres del projecte constructiu 
d’Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 del PK 0+000 al 
1+100 TTMM Font-rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès, amb una aportació 
econòmica de la Diputació de Barcelona de 707.328,15 €, IVA inclòs (exp. núm. 
2017/6771).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat 
de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. La carretera BV-2153, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada 

per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels objectius 
principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la seguretat 
viària de la seva xarxa de carreteres locals. 

 
2. Actualment, el tram de carretera BV-2153 entre l’enllaç amb la C-15 i l’accés 

principal al nucli del Pla del Penedès té una amplada reduïda, essent inferior a 5,5 
m a una gran part del recorregut. El traçat és bastant pla i amb corbes de radi 
gran, a excepció de la corba situada davant del cementiri del Pla del Penedès, 
amb un radi aproximat de 25 metres. Aquesta corba, amb un radi de l’ordre de 10 
vegades inferior a la resta de corbes, treu coherència al tram i en conseqüència 
dona lloc a problemes de seguretat viària. 

 
3. Aquest projecte té per finalitat realitzar l’eixamplament i millora de les corbes de la 

carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+185. El projecte abasta des del nus viari 
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amb la C-15 fins a uns 120 metres passada la intersecció amb el Pla del Penedès. 
La actuació també reordenarà els accessos i adequarà el drenatge de la carretera.  

 
4. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa 

local de carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de 
carretera que no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa 
local de carreteres, és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que 
es considerarà en el propi Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa 
local de carreteres. En aquests trams es proposen l’execució d’actuacions 
d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi recursos econòmics disponibles per 
a portar-les a terme en els propers anys. 

 
5. En el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la 

Diputació de Barcelona, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària del tram, 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a 
l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte 
constructiu de “Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 
0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”. 

 
6. L’objectiu principal de l’actuació es la millora de la seguretat viària al tram de 

carretera BV-2153 entre el PK 0+000 i el 1+185 mitjançant l’eixamplament de la 
plataforma, millora de corbes i actuacions de drenatge, ,mitjançant l’execució de 
les obres de “Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 
0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”. 

 
7. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Font-rubí, 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. 

 
9. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de cinc 

mesos.  
 
10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 
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11. Es valora l’import total de l’actuació en 707.328,15 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a 

la Diputació de Barcelona. 
 
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. 

 
6. 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 l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.4.b.3), del decret 
de la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les 
competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les 
sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019. 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. 
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7. La Presidència 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 sisè de la part resolutiva, 
punt I 4.b.3), del decret de la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol de 
2019, de nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació 
de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de 
juliol de 2019. 

 

8. El President delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i 
Espais Naturals té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i 
representació de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’apartat setè de la 
part resolutiva, punt I 5.d) del decret número 8924/19, de data 23 de juliol, de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de 
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es 
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es 
d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment 
pel decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de 26 de 
juliol, publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019. 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais 
Naturals eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Font-rubí relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu d’EIXAMPLAMENT I MILLORA DE CORBES DE LA CARRETERA BV-
2153 DEL PK 0+000 AL 1+100 TTMM FONT-RUBÍ, TORRELAVIT, EL PLA DEL 
PENEDÈS, 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 FONT-RUBÍ, RELATIU A 

LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’EIXAMPLAMENT I MILLORA DE 
CORBES DE LA CARRETERA BV-2153 DEL PK 0+000 AL 1+100. TTMM FONT-RUBÍ, 

TORRELAVIT, EL PLA DEL PENEDÈS  
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea de 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, facultat d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva, 
punt I 5. d) del decret número 8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació 
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de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la 
Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des 
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al butlletí 
oficial de la província de Barcelona de data 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment pel 
decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol, 
publicat al BOPB de data 30 de juliol de 209 i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, 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 FONT-RUBÍ, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Xavier Lluch Llopart, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Eva Puig Pérez.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. La carretera BV-2153, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels objectius principals de la 
Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la seguretat viària de la seva xarxa de 
carreteres locals. 
 
2. Actualment, el tram de carretera BV-2153 entre l’enllaç amb la C-15 i l’accés principal al 
nucli del Pla del Penedès té una amplada reduïda, essent inferior a 5,5 m a una gran part 
del recorregut. El traçat és bastant pla i amb corbes de radi gran, a excepció de la corba 
situada davant del cementiri del Pla del Penedès, amb un radi aproximat de 25 metres. 
Aquesta corba, amb un radi de l’ordre de 10 vegades inferior a la resta de corbes, treu 
coherència al tram i en conseqüència dona lloc a problemes de seguretat viària. 
 
3. Aquest projecte té per finalitat realitzar l’eixamplament i millora de les corbes de la 
carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+185. El projecte abasta des del nus viari amb la C-15 
fins a uns 120 metres passada la intersecció amb el Pla del Penedès. L’actuació també 
reordenarà els accessos i adequarà el drenatge de la carretera.  
 
4. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de carretera que no 
compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa local de carreteres, és a 
dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que es considerarà en el propi Pla 
Zonal com la mínima per formar part de la xarxa local de carreteres. En aquests trams es 
proposen l’execució d’actuacions d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi recursos 
econòmics disponibles per a portar-les a terme en els propers anys. 
 
5. En el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació 
de Barcelona, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària del tram, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la 
Diputació, va redactar el projecte constructiu de “Eixamplament i millora de corbes de la 
carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del 
Penedès”. 
6. L’objectiu principal de l’actuació es la millora de la seguretat viària al tram de carretera 
BV-2153 entre el PK 0+000 i el 1+185 mitjançant l’eixamplament de la plataforma, millora de 
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corbes i actuacions de drenatge, mitjançant l’execució de les obres de “Eixamplament i 
millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, 
Torrelavit, El Pla del Penedès”. 
 
7. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Font-rubí, 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. 
 
9. 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 l’Àrea de d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i 
Espais Naturals), i l’Ajuntament de Font-rubí, en ordre a l’execució per part de la Diputació, 
en els termes municipals de Font-rubí, Torrelavit, i El Pla del Penedès, de les obres del 
projecte constructiu de l“Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 
0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”, 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 707.328,15 €, IVA inclòs, amb càrrec a la Diputació 
de Barcelona. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- l’execució de les obres del projecte constructiu “Eixamplament i millora de corbes de 
la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del 
Penedès”, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 
amb un import total de 707.328,15 €, IVA inclòs, els quals corresponen íntegrament al 
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61103 del pressupost ordinari de despeses de la 
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Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 

 
- 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 l’Ajuntament de Font-rubí  
 
Un cop executades les obres l’Ajuntament de Font-rubí assumirà la titularitat de tots aquells 
elements construïts i sobrants de vial que estiguin fora del domini públic de la carretera BV-
2153 i que estiguin dins el seu terme municipal.  
 
L’Ajuntament de Font-Rubí, 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: 
 

− Camins de servei que entronquen amb la carretera 
 
Aquest compromís haurà d’explicitar-se mitjançant el conveni de col·laboració corresponent 
a aquestes obres, que haurà de ser signat per l’Ajuntament i la  Diputació de Barcelona.  
 
L’expropiació dels terrenys no urbans seran expropiats per la Diputació de Barcelona i seran 
cedits als seus titulars en acabar les obres, si és el cas. 
 
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 de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
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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 les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

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

 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

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

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries  per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les 
altres parts. 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 la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Font-rubí: Xavier Lluch Llopart, Alcalde-President; Eva Puig Pérez, 
Secretaria de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President 
delegat de l’Àrea de d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals; 
Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 
Habitatge i Espais Naturals)”                 

 (...) 

 
Segon. 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. 
 
Tercer.- 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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39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament del Pla del Penedès, relatiu a les obres del projecte constructiu 
d’Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 del PK 0+000 al 
1+100 TTMM Font-rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès. (exp. núm. 2017/6771).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“FETS 
 
1. La carretera BV-2153, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada 

per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels objectius 
principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la seguretat 
viària de la seva xarxa de carreteres locals. 

 
2. Actualment, el tram de carretera BV-2153 entre l’enllaç amb la C-15 i l’accés 

principal al nucli del Pla del Penedès té una amplada reduïda, essent inferior a 5,5 
m a una gran part del recorregut. El traçat és bastant pla i amb corbes de radi 
gran, a excepció de la corba situada davant del cementiri del Pla del Penedès, 
amb un radi aproximat de 25 metres. Aquesta corba, amb un radi de l’ordre de 10 
vegades inferior a la resta de corbes, treu coherència al tram i en conseqüència 
dona lloc a problemes de seguretat viària. 

 
3. Aquest projecte té per finalitat realitzar l’eixamplament i millora de les corbes de la 

carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+185. El projecte abasta des del nus viari 
amb la C-15 fins a uns 120 metres passada la intersecció amb el Pla del Penedès. 
L’actuació també reordenarà els accessos i adequarà el drenatge de la carretera.  

 
4. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa 

local de carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de 
carretera que no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa 
local de carreteres, és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que 
es considerarà en el propi Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa 
local de carreteres. En aquests trams es proposen l’execució d’actuacions 
d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi recursos econòmics disponibles per 
a portar-les a terme en els propers anys. 

 
5. En el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la 

Diputació de Barcelona, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària del tram, 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a 
l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte 
constructiu de “Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 
0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”. 
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6. L’objectiu principal de l’actuació es la millora de la seguretat viària al tram de 
carretera BV-2153 entre el PK 0+000 i el 1+185 mitjançant l’eixamplament de la 
plataforma, millora de corbes i actuacions de drenatge, mitjançant l’execució de 
les obres de “Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 
0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”. 

 
7. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Pla del Penedès, 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. 

 
9. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de cinc 

mesos.  
 
10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
11. Es valora l’import total de l’actuació en 707.328,15 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a 

la Diputació de Barcelona. 
 
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 
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contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
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. 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 l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.4.b.3), del decret 
de la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les 
competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les 
sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019. En el cas de 
convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una determinada activitat 
conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic de la competència vindrà 
determinat per l’import total a gestionar per la Diputació amb independència del seu 
origen. 

 
7. La Presidència 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 sisè de la part resolutiva, 
punt I 4.b.3), del decret de la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol de 
2019, de nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació 
de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de 
juliol de 2019. 

 
8. El President delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i 

Espais Naturals té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i 
representació de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’apartat setè de la 
part resolutiva, punt I 5.d) del decret número 8924/19, de data 23 de juliol, de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de 
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es 
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es 
d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment 
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pel decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de 26 de 
juliol, publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest President 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals 
eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament del Pla del Penedès relatiu a l’execució de les obres del 
projecte constructiu d’EIXAMPLAMENT I MILLORA DE CORBES DE LA 
CARRETERA BV-2153 DEL PK 0+000 AL 1+100 TTMM FONT-RUBÍ, TORRELAVIT, 
EL PLA DEL PENEDÈS, 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 DEL PLA DEL PENEDÈS, 
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’EIXAMPLAMENT I MILLORA 
DE CORBES DE LA CARRETERA BV-2153 DEL PK 0+000 AL 1+100. TTMM FONT-RUBÍ, 

TORRELAVIT, EL PLA DEL PENEDÈS  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea de 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, facultat d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva, 
punt I 5. d) del decret número 8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la 
Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des 
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al butlletí 
oficial de la província de Barcelona de data 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment pel 
decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol, 
publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, 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 DEL PLA DEL PENEDÈS, representat per l’lŀlma. Alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Vanessa Gascó Molner, i assistida per la Secretària per acumulació de la 
Corporació, Sra. Milagros de Legórburu Martorell.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. La carretera BV-2153, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels objectius principals de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la seguretat viària de la seva xarxa 
de carreteres locals. 

 
2. Actualment, el tram de carretera BV-2153 entre l’enllaç amb la C-15 i l’accés principal al 

nucli del Pla del Penedès té una amplada reduïda, essent inferior a 5,5 m a una gran part 
del recorregut. El traçat és bastant pla i amb corbes de radi gran, a excepció de la corba 
situada davant del cementiri del Pla del Penedès, amb un radi aproximat de 25 metres. 
Aquesta corba, amb un radi de l’ordre de 10 vegades inferior a la resta de corbes, treu 
coherència al tram i en conseqüència dona lloc a problemes de seguretat viària. 

 
3. Aquest projecte té per finalitat realitzar l’eixamplament i millora de les corbes de la 

carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+185. El projecte abasta des del nus viari amb la C-
15 fins a uns 120 metres passada la intersecció amb el Pla del Penedès. La actuació 
també reordenarà els accessos i adequarà el drenatge de la carretera.  

 
4. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de 

carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de carretera que 
no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa local de carreteres, 
és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que es considerarà en el propi 
Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa local de carreteres. En aquests 
trams es proposen l’execució d’actuacions d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi 
recursos econòmics disponibles per a portar-les a terme en els propers anys. 

 
5. En el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de 

Barcelona, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària del tram, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de 
la Diputació, va redactar el projecte constructiu de “Eixamplament i millora de corbes de 
la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del 
Penedès”. 

 
6. L’objectiu principal de l’actuació es la millora de la seguretat viària al tram de carretera 

BV-2153 entre el PK 0+000 i el 1+185 mitjançant l’eixamplament de la plataforma, millora 
de corbes i actuacions de drenatge, mitjançant l’execució de les obres de “Eixamplament 
i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, 
Torrelavit, El Pla del Penedès”. 

 
7. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 

previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Pla del Penedès, 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. 
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9. 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 l’Àrea de d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i 
Espais Naturals), i l’Ajuntament del Pla del Penedès, en ordre a l’execució per part de la 
Diputació, en els termes municipals de Font-rubí, Torrelavit, i El Pla del Penedès, de les 
obres del projecte constructiu de l“Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-
2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”, 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 707.328,15 €, IVA inclòs, amb càrrec a la Diputació 
de Barcelona. 
 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 

- l’execució de les obres del projecte constructiu “Eixamplament i millora de corbes de 
la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del 
Penedès”, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 
amb un import total de 707.328,15 €, IVA inclòs, els quals corresponen íntegrament al 
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61103 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 

 
- 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. 

 
- En relació amb una finca existent en sòl urbà, la Diputació de Barcelona efectuarà les 

actuacions administratives necessàries en ordre a l’expropiació forçosa d’aquesta 
finca, però no assumirà la despesa corresponent. 

 
- 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. 
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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 l’Ajuntament del Pla del Penedès  
 
L’Ajuntament del Pla del Penedès assumirà les despeses corresponents a l’expropiació 
d’una finca urbana de titularitat privada que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o 
ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats pel 
projecte constructiu. 
 
Així mateix cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat pública 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 del Pla del Penedès assumirà la titularitat de tots 
aquells elements construïts i sobrants de vial que estiguin fora del domini públic de la 
carretera BV-2153 i que estiguin dins el seu terme municipal. 
L’Ajuntament del Pla del Penedès, 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: 
 
- Camins de servei que entronquen amb la carretera 
 
Aquest compromís haurà d’explicitar-se mitjançant el conveni de col·laboració corresponent 
a aquestes obres, que haurà de ser signat per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
 
L’expropiació dels terrenys no urbans seran expropiats per la Diputació de Barcelona i seran 
cedits als seus titulars en acabar les obres, si és el cas. 
 
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 de totes les 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 
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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 les altres parts. 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 les 
altres parts. 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 la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament del Pla del Penedès: Vanessa Gascó Molner, Alcaldessa-Presidenta; 
Milagros de Legórburu Martorell, Secretaria de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: 
Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea de d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 
Habitatge i Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals)”                 

 (...) 

 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’addenda, amb aportació econòmica, al conveni de col·laboració institucional 
formalitzat en data 25 de novembre de 2016, relatiu a l’Observatori Metropolità de 
l’Habitatge de Barcelona, a formalitzar per la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Secretaria 
d’Habitat Urbà i Territori de la Generalitat, l’Agència d’Habitatge de Catalunya i 
l’Institut Català del Sòl (exp. núm. 2019/7992).- La Junta, de conformitat amb la 
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proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. Per un acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en 

sessió ordinària celebrada en data 24 de novembre de 2016 (ref. Reg. 650/16) es 
va aprovar la minuta d’un conveni de col·laboració institucional, a formalitzar entre 
la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (en endavant, AMB) i l’Associació de Gestors de Polítiques socials 
d’Habitatge de Catalunya (en endavant, GHS), en matèria de l’Observatori 
d’Habitatge. 

 
2. Aquest conveni institucional tenia per objecte formalitzar el treball en xarxa i 

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

 
3. Amb data 25 de novembre de 2016 es va formalitzar el conveni esmentat (ref. 

Reg. 1286/16) amb la signatura dels legals representants de la Diputació de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya. 

 
4. La Clàusula Tercera del conveni de referència, que va ser signat inicialment el 25 

de novembre de 2016, entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Associació de Gestors de Polítiques 
Socials d’Habitatge de Catalunya, preveu que altres Administracions, organismes i 
entitats pugin adherir-se a proposta de la Comissió de Seguiment. 

 
5. El Decret 49/2017, de 23 de maig, a l’article 53 defineix l’Observatori de l’Hàbitat i 

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

 
6. D’acord amb l’apartat j) de l’article 53.2, l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació 

Urbana pot participar en xarxes d’observatoris d’habitatges locals, nacionals, 
europeus i internacionals. 
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7. Per al desenvolupament de les funcions atribuïdes pel Decret 49/2017 a 
l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, es poden establir mecanismes 
de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb altres 
administracions públiques. 

 
8. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, de creació de l’Agència de l’Habitatge de 

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

 
9. La Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), 

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

 
10. L’esmentada Llei estableix també en el seu article 3, entre d’altres, com a funcions 

de l’Incasòl promoure, tant de manera directa com convinguda, habitatges públics 
i la rehabilitació o la remodelació d’aquests. L’exercici d’aquestes funcions podrà 
desenvolupar-les directament o per Organismes competents mitjançant convenis o 
acords que, per raó de la seva competència, puguin dur a terme una millor gestió. 

 
11. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària 

celebrada en data 26 d’octubre de 2017 (ref. reg. 575/17) es va aprovar la minuta 
d’un altre conveni de col·laboració institucional, a subscriure per la Diputació de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), 
mitjançant el qual es formalitza l’adhesió de la Secretaria d’Habitatge i Millora 
Urbana de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Observatori de l’Hàbitat i la 
Segregació Urbana, de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i de l’Institut Català del 
Sòl, al referit conveni de col·laboració subscrit el 25 de novembre de 2016 en 
matèria de l’Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona. El referit conveni va 
ser formalitzat en data 31 d’octubre de 2017 (ref. reg. 943/17) 

 
12. Atesa la necessitat, tant per part de la Diputació de Barcelona, com per part de 

l’Ajuntament de Barcelona, la GHS i la Generalitat de Catalunya, d’efectuar una 
encomana de gestió a l’AMB amb la finalitat de fer-se càrrec de l’impuls, la 
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coordinació i la gestió necessària per fer possible el desenvolupament jurídic, 
tècnic i econòmic de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, en data 
19 de desembre de 2017 es va formalitzar per part de per la Diputació de 
Barcelona, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, així com (per part de la Generalitat de Catalunya) per la Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana, l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
del Sòl, l’addenda amb una aportació econòmica per a l’anualitat de l’any 2018 
d’un import de 87.308,72 €, al referit conveni de col·laboració institucional relatiu a 
l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, formalitzat el 25 de 
novembre de 2016.  

 
13. El pacte sisè de l’addenda esmentada preveu que podrà ser objecte 

d’actualització anual, mitjançant noves addendes, a partir de l’1 de gener de 2019, 
sense arribar a superar, en cap cas, els terminis descrits al conveni de 
col·laboració institucional al qual fa referència i que en el seu pacte sisè preveu 
una durada de 4 anys, prorrogable 4 anys més, des del moment de la seva 
signatura del dia 25 de novembre de 2017. Les condicions tècniques i financeres 
s’acordaran específicament per a cadascuna de les seves anualitats. 

 
14. Per tal de regular de forma estructural i estable el funcionament, l’activitat i el 

pressupost de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, l’AMB i 
l’Ajuntament de Barcelona encomanen al Consorci Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona (IERMB), com a mitjà propi, integrar en la seva 
personalitat jurídica, coordinar i gestionar l’activitat i el patrimoni de                     
l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, així com realitzar els treballs 
i redactar els documents necessaris per a la consecució dels seus objectius. 

 
15. Les entitats signatàries de l’addenda corresponent a l’exercici 2018 tenen previst 

assumir novament per a l’exercici 2019 els compromisos econòmics que els hi 
corresponen i assumiran la consecució de l’objecte del conveni procedint a 
formalitzar una nova addenda. El pressupost anual total necessari per a l’execució 
dels treballs descrits a l’addenda, amb els efectes temporals corresponents a l’any 
2019, és de 349.234,88 €, el finançament del qual s’ha previst per la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB i la Generalitat de Catalunya a raó 
del 25% cadascuna.   

 
16. Per tal de poder fer front a l’aportació econòmica a càrrec de la Diputació que es 

preveu en la referida addenda, és procedent autoritzar i disposar l’import total de 
87.308,72 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50300/15100/46400 del 
pressupost de despeses de la Diputació per l’exercici de l’any 2019.  

 
17. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda al Registre de Convenis 

de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del 
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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 el que preveu el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 

règim local, aprovat per Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, en relació amb la Llei 
7/1985, reguladora de les bases de règim local, així com també el Títol Vll del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, els quals atorguen a les diputacions 
competències d'assistència i cooperació als municipis, es proposa l’aprovació i 
formalització d’una addenda amb aportació econòmica al referit conveni de 
col·laboració institucional relatiu a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de 
Barcelona, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
en sessió ordinària celebrada en data 26 d’octubre de 2017. 

 
2. Aquest últim conveni institucional, del qual l’instrument que s’aprova en virtut de la 

present resolució constitueix una addenda, té el caràcter d’un d’aquells instruments 
de col·laboració que es regulen en l’article 47. 1, paràgraf 2on. de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i que permeten a les 
Administracions participants i parts signants expressar mitjançant aquest instrument 
la seva voluntat per actuar amb un objectiu comú.  

 
3. La Presidència 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 sisè de la part resolutiva, 
punt I 4.b.3), del decret de la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol de 
2019, de nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació 
de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan 
col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de 
juliol de 2019. 

 
4. El President delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i 

Espais Naturals té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i 
representació de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’apartat setè de la 
part resolutiva, punt I 5.d) del decret número 8924/19, de data 23 de juliol, de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de 
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es 
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es 
d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment 
pel decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de 26 de 
juliol, publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels 
següents  

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar una addenda amb aportació econòmica al conveni de col·laboració 
institucional relatiu a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona de data 25 
de novembre de 2016, a formalitzar per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori de 
la Generalitat, l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl, tot això 
d’acord amb el text de l’addenda que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
 
SEGONA ADDENDA AMB APORTACIÓ ECONÒMICA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL DE 25 DE NOVEMBRE DE 2016 RELATIU A 
L’OBSERVATORI METROPOLITÀ DE L’HABITATGE DE BARCELONA 
Barcelona, ... de ............................ de 2019 
 
REUNITS 
 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA i L’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I 
REHABILITACIÓ DE BARCELONA (IMHAB), amb domicili al carrer Doctor Aiguader, núm. 
36 de Barcelona, NIF P5801915l, representats per la Sra. Lucía Martín González, Regidora 
d’Habitatge i Rehabilitació de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i Presidenta de l’IMHAB. 
Els seus càrrecs resulten del Decret de l'Alcaldia S1/D/2019-1536, de 15 de juliol, i el Decret 
S1/D/2019-1554, de 10 de juliol, respectivament. 
 
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB), representada pel seu Vicepresident 
executiu, el senyor Antonio Balmón Arévalo, qui actua en l’exercici de les seves 
competències pròpies i les que té delegades en nom i representació d’aquesta institució, 
amb domicili social a Barcelona, al Carrer 62, núm.16-18, Sector A de la Zona Franca, i amb 
codi d’identificació fiscal P-0800258-F, assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons 
Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per decret de 
Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant les funcions de fe pública segons 
disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del Règim 
Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les 
seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segon l’article 92 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. senyor Pere Pons i Vendrell, 
president delegat de l’Àrea d’ Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais 
Naturals, d’acord amb l'apartat primer de la part resolutiva, punt 5d) del decret de 
Presidència sobre nomenament i delegació de competències de la Presidència núm. 8924, 
en favor dels Presidents/s delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i 
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, de data 23 de juliol de 2019 (BOPB de 25 de 
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juliol de 2019), modificat parcialment per decret de la Presidència núm. 8985, de modificació 
parcial del nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en 
favor dels Presidents/s delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i 
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, de data 26 de juliol de 2019 (BOPB de 30 de 
juliol de 2019). 
 
I per part de la GENERALITAT DE CATALUNYA, 
 
LA SECRETARIA D’HÀBITAT URBÀ I TERRITORI, representada pel seu Secretari, senyor 
Agustí Serra Monté, nomenat Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, pel Decret 97/2018, del 12 
de juny de 2018. 
 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, representada per la seva directora, 
senyora Judith Gifreu Font, designada per Acord de Govern de 17 de juliol de 2018, i de 
conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats 
pel Decret 157/2010, de 2 de novembre i l’article 7.3 e) de la llei 13/2009, de 22 de juliol, de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
 
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, representat pel seu Director, senyor Albert Civit i Fons, fent 
ús de les facultats que li confereix el seu nomenament de 26 de juny de 2018, publicat en el 
DOGC número 7652 del 28 de juny de 2018, amb seu al carrer Còrsega 273 de Barcelona i 
amb CIF Q-0840001B. 
 

Totes elles administracions i entitats signatàries inicials o adherides al conveni de 
col·laboració institucional en matèria d’observatori d’habitatge de 25 de novembre de 2016; 
 

MANIFESTEN  
 
1. Que en data 25 de novembre de 2016, les institucions anteriorment ressenyades van 
signar un conveni de col·laboració institucional en matèria d'observatori d'habitatge. Aquest 
conveni té per objecte formalitzar el treball en xarxa i un marc de col·laboració estable entre 
els diferents observatoris d'habitatge i departaments d'estudi promoguts per les parts 
signatàries, així com posar en marxa un Observatori de l'Habitatge de vocació 
supramunicipal, que aglutini la informació disponible en matèria d'habitatge i que pugui 
servir d'instrument per a definir i desplegar amb més eficàcia les polítiques públiques 
d'habitatge als diferents àmbits on actuen les administracions, organismes i entitats incloses 
en el present conveni. 
 

Que en data 19 de desembre de 2017, aquestes institucions van signar una addenda al 
conveni esmentat amb l’objecte d’atorgar a l’AMB i a l’Ajuntament de Barcelona la 
responsabilitat d’impuls, coordinació i gestió necessària per fer possible el desenvolupament 
jurídic, tècnic i econòmic de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OHB), el 
qual ha de tenir vocació supramunicipal i servir d’instrument per a definir i desplegar amb 
més eficàcia les polítiques públiques d’habitatge. 
 
Atesa la necessitat de regular de forma estructural i estable el funcionament, l’activitat i el 
pressupost de l’OHB, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona encomanen al Consorci Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), com a mitjà propi, integrar en la 
seva personalitat jurídica, coordinar i gestionar l’activitat i el patrimoni de l’OHB, així com 
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realitzar els treballs i redactar els documents necessaris per a la consecució dels seus 
objectius. 
 
2. Que el pacte sisè de l’addenda esmentada preveu que podrà ser objecte d’actualització 
anual, i el que es convingui en les comissions i òrgans de coordinació creats a tal efecte, 
mitjançant noves addendes, a partir de l’1 de gener de 2019, sense arribar a superar, en cap 
cas, els terminis descrits al conveni de col·laboració institucional al qual fa referència (pacte 
sisè). Les condicions tècniques i financeres s’acordaran específicament per a cadascuna de 
les seves anualitats. 
 
En conseqüència, atès tot allò explicat fins ara, les parts es reconeixen mútuament plena 
capacitat per formalitzar aquesta nova addenda al conveni de col·laboració institucional en 
matèria d'observatori d'habitatge, que es regirà pels següents:  
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte de la present addenda al conveni de col·laboració institucional en matèria 
d'observatori d'habitatge és establir les condicions tècniques i financeres associades a 
l’OHB per a l’anualitat 2019. 
 
Segon.- Compromís de les parts 
 
Totes les entitats signatàries d’aquesta addenda assumiran els compromisos econòmics 
que els hi corresponen, referits a l’exercici 2019, i segons es manifesta detalladament més 
endavant al pacte cinquè. 
 
Així mateix, l’AMB i l’IMHAB, com a ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona, 
assumiran la consecució de l’objecte d’aquest conveni procedint a encomanar la realització 
dels treballs i la redacció dels documents necessaris al Consorci IERMB, el qual, com a 
mitjà propi de l’AMB i de l’Ajuntament de Barcelona, executarà els serveis amb els efectes 
temporals establerts, sempre d’acord amb la regulació continguda a l'article 32 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
La realització dels treballs per part de l’IERMB es portarà a terme utilitzant els seus recursos 
propis de gestió, anàlisi, arquitectura i planejament, i, si fos necessari, contractant personal 
de reforç. Així mateix podrà comptar, si s’escau, amb la col·laboració de consultors/es 
externs/es per cobrir les necessitats i aspectes més específics. 
 
Tercer.- Pla de treball 2019 
 
La present addenda compren específicament la redacció d’una sèrie de treballs i 
documents, els quals s’han de redactar amb l’abast i seguint les etapes que es descriuen a 
continuació: 
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• Etapa 1: PLA DE TREBALL, INFORME ANUAL, VISUALITZADOR DE DADES I 
WEB OHB, 2019 

 
Lliurament i presentació dels primers continguts elaborats durant el 2019, així com la 
presentació de l’informe anual 2018 “L’habitatge a la metròpolis de Barcelona”, que recull els 
principals resultats extrets de la tasca realitzada en l’any 2018. Aquesta presentació anirà 
acompanyada de l’actualització del visualitzador de dades en línia i el portal web de l’OHB 
amb les dades recopilades durant el 2018, reunides en el sistema d’indicadors 2018 d’accés 
compartit per totes les administracions.  
 
Per realitzar el seguiment dels projectes del Pla de Treball del 2019 es lliurarà l’actualització 
del Pla de Treball del 2019, validat a inicis de l’any per la Taula de Seguiment de 
l’Observatori, així com el seguiment del Pla de comunicació de l’OHB. També es preveu fer 
entrega dels primers laboratoris del 2019 finalitzats, així com informes preliminars dels 
laboratoris 2019 endegats.  
 

- INFORME ANUAL “L’HABITATGE A LA METRÒPOLIS DE BARCELONA” 2018: 
Realització d’un informe anual de contingut estadístic amb l’objectiu de detectar 
aquells temes de major interès per a l’avaluació i disseny de les polítiques d’habitatge. 
Aquest treball es realitza conjuntament amb tècnics de les diferents administracions 
adscrites al conveni de l’Observatori per tal de realitzar una diagnosi comparada dels 
àmbits territorials corresponents. 

 
- VISUALITZADOR DE DADES EN LÍNIA: Actualització de l’eina de visualització de 

dades dinàmica que permet accedir de forma oberta i àgil a la informació generada 
amb el sistema d’indicadors de l’OHB. L’objectiu és posar tots els indicadors en una 
plataforma en línia amb la vocació d’obrir la informació i apropar-la a diferents perfils 
d’usuaris existents. 

 
- WEB OHB: Actualització del portal web de l’OHB, que inclourà el visualitzador de 

dades i informació sobre les tasques que desenvolupa l’OHB i les que ha 
desenvolupat durant el període anterior.  

 
- PLA DE TREBALL 2019: En cada convocatòria de la Taula de Seguiment es farà 

entrega d’un Pla de Treball que permeti realitzar una descripció dels treballs realitzats 
i en curs.  

 

 Seguiment de l’activitat: A l’inici de cada etapa, s’inclourà un pla de treball que 
inclogui els objectius principals a assolir i defineixi els productes a realitzar, sobre tot 
pel que fa a l’elaboració dels projectes específics. Periòdicament es realitzarà un 
seguiment d’aquests objectius i la descripció dels treballs associats que s’hagin 
realitzat. 

 Calendari: Disseny i seguiment d’un calendari que permeti visualitzar les dates claus 
en cada etapa. 

 Estructura organitzativa: Actualització del protocol d’actuació per al bon funcionament 
dels diferents òrgans de seguiment i control de l’OHB, que compren la Taula 
Institucional, la Taula de Seguiment, la Taula Tècnica i el Consell Assessor.  

 Seguiment Pressupostari. 
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• Etapa 2: MEMÒRIA ANUAL DE L’OHB I DEL SISTEMA D’INDICADORS, I PLA DE 
COMUNICACIÓ, 2019  

 
Realització d’una memòria anual que doni compte de les activitats realitzades durant el 2019 
i contingui tots els projectes finalitzats durant aquest període. També es preveu fer entrega 
d’una primera proposta del Pla de Treball pel següent període, així com del seguiment del 
Pla de comunicació de l’OHB dut a terme durant l’any 2019.  
 

- MEMÒRIA ANUAL 2019: Realització d’una memòria anual que doni compte de les 
activitats realitzades i permeti avaluar les respostes donades a les diverses 
demandes que l’OHB rebi de les administracions que l’han impulsat i, eventualment, 
d’altres demandes que hagi pogut rebre i que la Taula Institucional hagi considerat 
oportú d’atendre. La memòria avançarà el contingut estadístic ja realitzat sobre el 
sistema d’indicadors, els treballs finalitzats dels diferents laboratoris 2019, així com 
una síntesi dels productes a endegar. 

 
- ARQUITECTURA DE DADES: Implementació de millores en l’arquitectura de dades 

existent per l’automatització de processos d’anàlisi i visualització de dades amb la 
creació d’informes interactius implementats en suport web.  

 
- SISTEMA D’INDICADORS: Actualització del sistema d’indicadors comú creat per 

l’OHB sobre els principals temes d’habitatge, que aglutina les dades disponibles de 
les diferents administracions adscrites al conveni, en un treball en xarxa. Es realitzarà 
una descripció de totes les dades captades així com de les metodologies d’explotació 
estadística per la creació del sistema d’indicadors. 

 
- PLA DE COMUNICACIÓ: Seguiment d’un Pla de Comunicació que durant el 2019 

inclourà: 
 

 L’establiment del protocol d’actuacions per a les diferents presentacions 
públiques dels continguts de l’OHB. 

 La gestió de la presència de l’OHB en comunicats i mitjans externs. 

 El funcionament dels diferents canals de comunicació propis, com el portal web 
de l’OHB. 

 
Els diferents lliuraments de treballs es realitzaran en format editable, pdf i altres eines 
d’anàlisi i visualització. 
 
Quart.- Pressupost  
 
El pressupost anual total necessari per a l’execució dels treballs descrits al pacte tercer amb 
els efectes temporals corresponents a l’anualitat 2019 és de 349.234,88 €. Aquest 
finançament, en la seva totalitat, tindrà com a destí final el Consorci IERMB, com a entitat 
gestora de l’OHB. 
 
El finançament d’aquest pressupost serà assumit per l’IMHAB, com a ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant l’Institut Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb una proporció 
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del 25% del pressupost total anual per a cada institució, la qual cosa representa un import 
de 87.308,72 € per institució.  
 
L’AMB i l’IMHAB, com a ens instrumental de l’Ajuntament de Barcelona, formalitzaran 
encomanes de gestió directament al Consorci IERMB, pels conceptes i els imports indicats 
al Pla de treball 2019, fent-se càrrec l’AMB de encomanar el 75% dels treballs i del 
pressupost, i l’Ajuntament de Barcelona el restant 25%.  
 
Per part de la Diputació de Barcelona l’aportació de 87.308,72 € serà en càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/46400 del pressupost de la Diputació de Barcelona per l’any 
2019. Aquest pagament es vehicularà mitjançant l’AMB, d’acord amb els pactes i 
estipulacions de la present addenda al conveni institucional. La Intervenció de fons 
d’aquesta entitat certificarà la correcta aplicació dels fons al projecte de l’OHB 2019, 
gestionat per l’IERMB. 
 
Igualment es vehicularan i certificaran mitjançant l’AMB, i d’acord amb els pactes de la 
present addenda al conveni institucional, les aportacions 2019 que, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, ha previst la Generalitat de Catalunya, per import de 
87.308,72 €, mitjançant l’Institut Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge, a parts iguals; per 
al 2019, aquest compromís es concreta en l'aportació de cadascun d'aquests organismes de 
43.654,36 €.  
 
El lliurament dels treballs descrits al pacte tercer de la present addenda, un cop conformats 
per la Taula de Seguiment, es realitzarà en els terminis màxims reflectits en el quadre 
següent: 
 

Etapes Termini de lliurament 

Etapa 1 Abans de l’1 de novembre  de 2019 

Etapa 2 Abans del 20 de Desembre 2019 

 
Els pagaments corresponents al finançament associat al Pla de Treball 2019 de l’OHB es 
realitzaran un cop lliurats els treballs conformats per la Taula de Seguiment per a cadascuna 
de les etapes definides, complerts la resta de requisits establerts al present pacte quart, en 
funció de les disponibilitats pressupostàries i, en tot cas, a la major brevetat possible, 
segons la distribució econòmica reflectida en el quadre següent: 
 

Etapes Ajuntament Generalitat AMB Diputació 

Etapa 1 56.750,67  € 56.750,67 € 56.750,67 € 56.750,67 € 

Etapa 2 30.558,05 € 30.558,05 € 30.558,05 € 30.558,05 € 

 
En el cas de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, el procediment 
d’execució dels pagaments corresponents, a més de la presentació dels treballs conformats 
per la Taula de Seguiment, requerirà d’un certificat de la Intervenció de l’AMB conforme ha 
efectuat el pagament a l’IERMB, pagament que per la seva part requerirà d’una certificació 
prèvia de la Intervenció Delegada de l’IERMB en la qual s’haurà de fer constar el detall dels 
drets i de les obligacions reconegudes dins del pressupost 2019 de l’OHB en els terminis 
establerts per a les diferents etapes esmentades; aquest darrer document s’incorporarà com 
annex al certificat de la Intervenció de l’AMB. 
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Cinquè.- Entrada en vigor, renovació i terminis 
 
La present addenda entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i finalitzarà la 
seva vigència el 31 de desembre de 2019. En el present document s’estableixen les 
condicions tècniques i financeres corresponents al desenvolupament de l’anualitat 2019, i, 
per tant, per a les anualitats següents, d’acord amb allò establert al pacte sisè de l’addenda 
de 19 de desembre de 2017, caldrà revisar aquestes condicions a través d’addenda amb 
avantprojecte i pressupost associat. 
 
Sisè.- Causes i efectes de resolució 
 
Seran causes de resolució de la present addenda aquelles contemplades al pacte setè del 
conveni de col·laboració institucional de referència, sempre respectant allò establert al pacte 
vuitè del conveni esmentat al respecte dels efectes de la resolució de la mateixa. 
 
Setè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa de la present addenda fa que siguin competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona. 
 
Vuitè.- Publicitat de l’addenda 
 
En compliment del que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació i bon govern i el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona de 28 de 
desembre de 2015, pel qual s’aprova la normativa reguladora del registre de convenis, es 
procedirà a la inscripció de la present addenda en el Registre de convenis. Aquest registre 
té caràcter de registre públic de caràcter administratiu, i deixarà constància de la subscripció 
dels convenis i del seu contingut i vigència.  
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document en set exemplars, en el lloc i 
la data de l'encapçalament. 
 
Barcelona, <data> (Sg. Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat 
de l’Àrea de d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals; Francesc 
Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 
Habitatge i Espais Naturals; Per l’Ajuntament de Barcelona: Lucía Martín González, 
Regidora d’Habitatge i Rehabilitació i Presidenta de l’IMHAB; Per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona: Antonio Balmón Arévalo; Vicepresident executiu; Marcel·lí Pons Duat, Secretari 
General de l’AMB; Per la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori: Agustí Serra Monté, Secretari 
d’Habitat Urbà i Territori; Per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: Judith Gifreu Font, 
Directora; Per l’Institut Català del Sòl: Albert Civit i Fons, Director”. 

(...) 

 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import total de 87.308,72 €, a favor de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50300/15100/46400 del pressupost de despeses de la Diputació per l’exercici de 
l’any 2019.  
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Tercer.- Notificar el contingut dels presents acords a tots els ens i organismes 
participants, als efectes de la posterior formalització de l’addenda del conveni per totes 
parts. Per aplicació del que disposa l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
l’addenda al conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals 
representants de les entitats participants. 
 
Quart.- Una vegada l’addenda hagi estat completament formalitzada 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 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni tipus d’adhesió al programa Anem al teatre, organitzat per la Diputació 
de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments, per als cursos 2020-21, 
2021-22, 2022-23, 2023-24 a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el 
Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona (exp. núm. 2019/15716).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
L’Àrea de Cultura, a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de 
Barcelona, organitza en col·laboració amb els ajuntaments de les comarques on es 
desenvolupa l’activitat, el programa “Anem al teatre” que ofereix, en horari escolar, 
espectacles d’arts escèniques i musicals per als alumnes d’educació infantil, primària i 
secundària, batxillerat i cicles formatius. 
 
El programa té com a objectius bàsics donar suport a les polítiques educatives i 
culturals dels ajuntaments, crear públics de teatre, música i dansa, educar per a la 
sensibilitat artística i, articular programacions artístiques de qualitat. També pretén 
afavorir la coneixença i la identificació dels espais escènics del municipi i/o de l’entorn. 
 
El programa es va iniciar el curs 1996/97 a les comarques de l’Anoia i el Berguedà i 
progressivament ha anat ampliant la seva àrea d’influència. La col·laboració dels 
ajuntaments de les comarques respectives es va articular, durant els primers anys de 
funcionament a través d’un Protocol d’adhesió al programa; però el darrer mandat es 
va aprovar per acord de la Junta de Govern de data 23 de setembre de 2015 un 
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conveni tipus amb pluralitat de destinataris que va estendre la seva vigència fins els 
curs escolar 2019-2020 (registre de resolucions 513/2015).  
 
Atès que l’esmentat conveni tipus s’ha formalitzat en un total de 154 convenis amb 
diferents ajuntaments de la província de Barcelona i cal donar-li continuïtat, ja que 
finalitza la seva vigència el curs escolar 2019/20, s’ha elaborat un conveni tipus 
d’adhesió al programa Anem al teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments, amb una vigència per als cursos escolars 2020-21, 2021-22, 2022-23 i 
2023-24, per a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el 
Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona. 
 
Atès que s’han iniciat els tràmits per a l’aprovació del nou contracte de gestió del 
programa Anem al teatre per als cursos 2020-21 i 2021-22. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part 
del nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i l’article 91 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
En compliment del que estableix la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transferència, 
accés a la informació pública i bon govern la Diputació de Barcelona trametrà el 
pressent conveni al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
Atès que la Llei de Bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre l’Administració Local i les Administracions de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, 
es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en 
les lleis. 
 
Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques 
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat 
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol 
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels 
objectius d’interès comú. 
 
Vistos els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, relatius a la definició, tipus, requisits, continguts dels convenis de 
col·laboració entre les administracions públiques. 
 
L’Oficina de Difusió Artística elaborat la memòria justificativa, tal com estableix l’art. 50 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
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És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de 
la Presidència, d’acord amb l’apartat sisè, punt I. 4 b). 2 del decret núm. 8836/19, de 
data 17 de juliol de 2019 (BOPB de 23.7.2019), modificat per decret núm. 9609/19, de 
data 6 de setembre de 2019 (BOPB de 17.9.2019), de nomenaments i delegacions 
conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la minuta del conveni tipus d’adhesió per tal de formalitzar la 
participació dels ajuntaments interessats a adherir-se al programa “Anem al teatre” a 
les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, 
el Moianès i Osona amb l’objecte de determinar les obligacions econòmiques i els 
compromisos de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments de les comarques 
esmentades pel període 2020-2024, el text literal del qual és el següent:  
 

“Conveni tipus d’adhesió al programa Anem al teatre, organitzat per la Diputació de 
Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments, per als cursos 2020-21, 2021-22, 2022-23, 
2023-24 a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el 
Maresme, el Moianès i Osona.  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
L’AJUNTAMENT DE [nom del municipi] representat per la Il.lm/Il.lma Sr./ Sra. [nom], 
[càrrec], degudament autoritzat per aquest acte d’acord [capacitat jurídica i competència 
amb que actua], assistit pel Secretari/a de la corporació [nom]. 
 
La Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla de Catalunya 126, 
08008 de Barcelona, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, president 
delegat de l’Àrea de Cultura, d’acord amb l’apartat setè I. 5. d) de la part resolutiva del 
decret número 8924/2019, de data 23 de juliol de 2019, sobre nomenament i delegació de 
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es 
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i 
de matèria, publicat en el BOPB de 25 de juliol de 2019  modificat parcialment per decret 
número 8985/2019, de data 26 de juliol de 2019, publicat en el BOPB de 30 de juliol de 2019 
i per decret nº 9775/2019 de data 13 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 18 
setembre de 2019. 
 
Igualment, intervé el secretari delegat, senyor Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol, publicat en 
el BOPB de 17 de juliol de 2018, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
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PREÀMBUL 
 
La Diputació de Barcelona va implementar el programa Anem al teatre durant el curs escolar 
1996-97 a les comarques de l'Anoia i el Berguedà, atesa la manca d’una programació 
escolar d’aquest tipus. Des d'aleshores s'ha anat desplegant progressivament a les 
comarques d’Osona (1997-98), l'Alt Penedès (1998-99), el Maresme (2000-01), el Garraf 
(2002-03) i el Bages (2004-05), actualment el Bages i el Moianès. En aquestes comarques 
el programa és organitzat directament per la Diputació, en col·laboració amb els 
ajuntaments, i gestionat per empreses seleccionades en procediments oberts de 
contractació. 
 
A les comarques i municipis de la resta de la província que tenen una programació escolar 
consolidada de característiques similars, i amb l’ànim de respectar l’autonomia municipal, la 
Diputació no hi organitza el programa sinó que presta suport a aquestes programacions a 
través d’una convocatòria anual de subvencions. 
 
Que la minuta de conveni va ser aprovada per ......................de la Diputació de Barcelona de 
data ...................... 
 
Que la minuta de conveni va ser aprovada per ................................ de l’Ajuntament de 
.................de data........................... 
 
Per tot això, totes dues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents: 
  

PACTES 
 
Primer.- Objecte  
 
Anem al teatre és un programa organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració 
amb els ajuntaments que ofereix, en horari escolar, espectacles d’arts escèniques i musicals 
per als alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Es 
tracta d’un programa transversal atès que acompleix objectius tant de les polítiques culturals 
com de les polítiques educatives. 
 
Segon. - Àmbit d’aplicació territorial 
 
El present conveni tipus d’adhesió serà d’aplicació a tots els ajuntaments de la demarcació 
de Barcelona que manifestin la seva voluntat de participar en el programa Anem al teatre a 
les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el 
Moianès i Osona i que assumeixin totes i cadascuna de les obligacions establertes en el 
present document. 
 
Tercer.- Objectius 
 
Els principals objectius del programa Anem al teatre són: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 Familiaritzar l’alumnat amb les arts escèniques donant a conèixer la diversitat teatral i 
musical, i contribuir així en la creació de nous públics de les arts escèniques i 
musicals i l’educació de la sensibilitat artística. 

 Oferir als centres educatius recursos de qualitat per l’aprenentatge de les arts en el 
marc del currículum escolar. 

 Garantir un itinerari coherent i complet d’activitats relacionades amb les arts, per a 
cada nivell educatiu. 

 Articular programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell educatiu. 

 Donar a conèixer els espais escènics del municipi i de l’entorn.  

 Reforçar i complementar les polítiques educatives i culturals locals. 

 Garantir la igualtat d'oportunitats d'accés dels alumnes a l'oferta artística sigui quina 
sigui la seva procedència geogràfica i assegurar, per tant, que no es produeix cap 
desigualtat per raons de territori. 

 
Quart.- Característiques generals i funcionament 
 
L’oferta artística del programa Anem al teatre es caracteritza per la seva qualitat 
contrastada, per la seva idoneïtat pedagògica adequada a cada cicle escolar i per la 
professionalitat de les companyies que hi participen. 
 
La selecció d’espectacles es realitza conjuntament amb una comissió artística, òrgan de 
caràcter consultiu integrat per experts en espectacles d’arts escèniques i musicals destinats 
a la població infantil i juvenil.  
 
La tria dels espectacles es fa en base a les següents premisses: 
 

 La qualitat artística dels espectacles, la qual comprèn des dels plantejaments temàtics 
a la posada en escena, el llenguatge emprat, els recursos plàstics i escenogràfics de 
valor pedagògic. 

 La professionalitat de les companyies. 

 L’adequació a les necessitats de cada cicle escolar, buscant l’encaix més adient als 
diferents nivells educatius. 

 
A més, s’ofereix a les escoles una guia didàctica de cada obra que es supervisa directament 
des de la Gerència d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
 
L’Anem al teatre pot programar sessions de Teatre i literatura, adreçades als alumnes de 
batxillerat, amb l’objectiu d’estimular la lectura i les obres que formen part dels currículums 
escolars; i també sessions de Teatre-debat, adreçades als alumnes de secundària i 
batxillerat amb l’objectiu de treballar els valors a través del teatre.  
 
Cada alumne pot participar a un màxim de 3 espectacles durant el curs escolar. 
 
Un altre dels aspectes fonamentals del programa és que els espectacles són gaudits en 
condicions òptimes limitant el nombre d’alumnes en cada funció: 200 espectadors  per a les 
sessions per a educació infantil i 350 per a primària i secundària. 200 espectadors per a les 
sessions de Teatre i literatura i 70 per a les de Teatre-debat 
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Existeix una única imatge i informació del programa Anem al teatre, que és la utilitzada per 
la Diputació de Barcelona, a través dels seus materials d’edició i del seu web 
http://www.diba.cat/anemalteatre. 
 
Cinquè- Gestió del programa  
 
El programa és gestionat pels tècnics de cultura i d’educació de la Diputació de Barcelona i, 
a cada comarca, per una empresa o entitat que és seleccionada mitjançant un procediment 
obert de contractació. 

 
a) Les tasques de la Diputació de Barcelona són les següents: 

 

 Aprovar l’expedient de contractació promogut per l’Oficina de Difusió Artística relatiu a la 
gestió del programa, i fer el seguiment del contracte durant la seva vigència. 

 Seleccionar els espectacles a través d’una comissió artística. 

 Aprovar i gestionar l’expedient de contractació d’autorització per a la utilització del 
repertori de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) dels espectacles programats. 

 Elaborar i difondre els materials de comunicació del programa (dossiers, programes de 
mà, expositors, publicitat, i manteniment del web). 

 Elaborar les guies didàctiques dels espectacles que conformen el programa. 

 Avaluar les enquestes rebudes dels centres docents. 

 Contacte permanent i continu amb els diferents ajuntaments que participen del programa. 

 
b) Les tasques principals de l’empresa contractista són les següents: 

 

 La contractació i pagament de les companyies. 

 La contractació i pagament dels serveis derivats de l’activitat, com ara el lloguer de 
material tècnic, si s’escau. 

 La contractació, pagament i coordinació del servei de transport per als centres 
docents si és necessari. 

 El pagament del lloguer dels espais escènics.  

 La reserva de dates dels espais escènics i la confecció dels calendaris. 

 La promoció i difusió, informant sobre la programació i assessorant als centres 
docents. 

 La gestió, el control i el cobrament d’entrades de les inscripcions dels centres docents 
així com la respectiva confirmació i/o anul·lació. 

 L’acollida i recepció dels centres docents a l’espai escènic el dia de les funcions. 

 Tramesa electrònica als centres docents de les guies didàctiques, programes de mà i 
enquestes d’avaluació dels espectacles. 

 L’actualització del programa informàtic GATW. 

 El contacte permanent i continu amb els diferents agents implicats: Diputació de 
Barcelona, centres docents, companyies artístiques, empreses de transport i de 
serveis tècnics, ajuntaments i espais escènics. 

 
A continuació es detallen algunes de les tasques més destacades de l’empresa contractista: 

 
 

http://www.diba.cat/anemalteatre
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Reserva dels espais escènics i la confecció dels calendaris 
L’empresa contactarà amb els tècnics responsables dels espais escènics per tal de 
fixar el calendari de les actuacions de tot el curs escolar. A l’hora d’escollir els dies de 
les funcions es procurarà també tenir presents les necessitats dels espais i la 
rendibilitat econòmica de les funcions. Si fos necessari, l’empresa també visitarà els 
espais escènics on s’hagin de realitzar les funcions. 

 
Gestió de les inscripcions dels centres docents 
En el dossier de programació es fixarà el període d’inscripció que s’obrirà la segona 
quinzena de juny i finalitzarà la segona quinzena de setembre. Les inscripcions 
s’atendran per rigorós ordre d’arribada, fins al límit fixat per a cada comarca, establint-
se, si fos necessari, una llista d’espera. Els centres docents s’inscriuran a través de la 
butlleta d’inscripció penjada al web del programa. 
 
La Diputació de Barcelona haurà de donar el seu vist-i-plau a la planificació definitiva 
de totes les funcions del curs escolar.  
 
Confirmació de les inscripcions, cobrament de les entrades i anul·lacions 
Al llarg del mes d’octubre, una vegada tancades i consensuades amb la Diputació de 
Barcelona totes les sessions i les inscripcions dels centres docents, l’empresa 
contractista confirmarà al centre docent la seva inscripció i el procediment de pagament 
de les entrades. L’empresa contractista donarà resposta a totes les sol·licituds dels 
centres docents.  
 
El centre docent haurà d’efectuar el pagament de l'import de les entrades abans de 
cada funció. Per calcular l'import que el centre docent ha d'ingressar caldrà tenir en 
compte les possibles reduccions que pugui tenir en el preu de l'entrada pel transport. El 
preu de l’entrada i la seva reducció ja haurà estat prèviament comunicada als centres 
docents. 
 
Si un centre docent no paga en el termini que es fixarà en el dossier de programa, 
l’empresa contractista, amb el consentiment de la Diputació de Barcelona, pot anular la 
reserva i, si fos el cas, substituir-lo per un altre centre docent que estigui a la llista 
d’espera.  
 
Gestió dels serveis de transport 
Com a norma general, serà el propi centre docent qui contractarà el transport per a 
desplaçar-se al teatre. En aquests casos, per evitar desigualtats en funció de la 
ubicació geogràfica del centre docent, s’establirà un preu d’entrada reduït (veure pacte 
setè).  

 
La relació de municipis que requereixin la contractació del servei de transport per part 
de l’empresa contractista quedaran establerts per la Diputació de Barcelona. 
 
Acollida als centres docents el dia de la funció 
A cadascuna de les actuacions del programa hi serà present, com a mínim, una 
persona de l'empresa contractista a fi d'atendre la seva correcta execució, tant abans 
com en el desenvolupament i finalització de les actuacions.  
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A l’arribada de l’escola caldrà ajudar a l’acomodació dels alumnes. Abans d’iniciar cada 
actuació, el representant de l’empresa contractista vetllarà per a que es reprodueixi 
l’avís enregistrat de la presentació del programa.  
 

En cas que sigui necessari un representant de l’empresa contractista farà una breu 
presentació de l’espectacle. 
 
Sisè. Espais escènics 
 
Les sessions del programa Anem al teatre és realitzen als espais escènics del municipi o 
entorn més proper, preferentment de titularitat municipal. Els espais escènics han d’acomplir 
amb els requeriments legals vigents i comptar amb les condicions necessàries (dimensions i 
aforament) per acollir els espectacles. 
 
La Diputació de Barcelona no tindrà en consideració per a la programació de l’Anem al 
teatre els equipaments que no acompleixin les mesures legals vigents en matèria de 
seguretat, climatització i higiene.  
 
Els espais escènics que s’utilitzin per a les sessions de l’Anem al teatre rebran una 
compensació econòmica pel seu ús en concepte de lloguer.  
 
L’import es determinarà i distribuirà de la següent manera: 

 

 Els espais escènics de titularitat pública rebran una compensació econòmica quan les 
sessions acullin a alumnes d’altres municipis. L’import es determinarà a raó de 500 
EUR (IVA inclòs) per cada dia que hi hagi funcions, calculant la part proporcional dels 
alumnes provinents d’altres municipis al que pertany l’equipament. Aquest import serà 
assumit a parts iguals entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments dels municipis 
de procedència dels alumnes.  

 

 Els espais escènics de titularitat privada rebran un màxim de 600 EUR (IVA inclòs) 
per cada dia que hi hagi funcions. Aquest import serà assumit a parts iguals entre la 
Diputació i els ajuntaments de tots els municipis de procedència dels alumnes, 
calculant la part proporcional que correspon a cada ajuntament en base al nombre 
d’alumnes del seu municipi. 

 

 En cas que el muntatge d’un espectacle en un espai escènic s’hagi de realitzar amb 
antelació, es compensarà econòmicament a l’espai amb un import màxim de 200 
EUR (IVA inclòs). Aquest import s’afegirà al còmput final de lloguer. 

 
Setè- Preu d’entrada dels alumnes 
  
El preu de les entrades queda fixat mitjançant l’aprovació anual, per part de la Diputació de 
Barcelona, d’un preu públic. 
 
El preu públic de l’entrada serà per alumne i funció, i tindrà les següents modalitats: 
 
1. Entrada estàndard: 
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Preu aplicable a l’alumnat dels centres docents que assisteixen a funcions de l’espai escènic 
del propi municipi i a l’alumnat dels centres docents dels municipis que tenen el transport 
contractat per la Diputació. 
 
2. Entrada reduïda centres docents amb necessitat de transport interurbà: 
 
Per evitar desigualtats en funció de la ubicació geogràfica del centre docent s’estableixen 
preus d’entrades reduïdes per als centres docents que han de contractar un servei de 
transport interurbà per a desplaçar-se a l’espai escènic d’un altre municipi. S’estableixen dos 
preus d’entrades reduïdes en funció de l’àmbit territorial al que pertany el municipi segons el 
Pla territorial general de Catalunya. Aquests descomptes han estat aplicats tenint en compte 
el fet que el territori de la Catalunya Central comprèn un territori molt més heterogeni i una 
xarxa de carreteres i sistema de transport públic molt menys desenvolupada que als 
municipis de l’àmbit metropolità i el Penedès. 
 
3. Entrada reduïda centres docents amb necessitat de transport urbà: 
 
S’estableix un preu d’entrada reduïda per a l’alumnat dels centres docents pertanyents a 
zones disgregades del nucli urbà (a una distància mínima de 2 km a l’espai escènic) que ha 
de contractar un servei de transport urbà per a desplaçar-se a l’espai escènic del seu 
municipi. 
 
Vuitè- Pressupost del programa 

 
  Despeses 

 Honoraris de la comissió artística per a la selecció dels espectacles.   

 Drets d’autor dels espectacles. 

 Materials de comunicació (dossiers de programació, expositors, publicitat, 
manteniment del web). 

 Guies didàctiques. 

 Caixets dels grups i companyies d’arts escèniques i musicals. 

 Material tècnic (d’escena, audiovisual, so, llums...) . 

 Servei de transport . 

 Lloguer dels espais escènics.  

 Gestió i retribució de l'empresa contractista. 
 

Ingressos 

 Entrades dels alumnes 

 Aportacions de l’administració local (Diputació de Barcelona i ajuntaments) 
 

Novè- Sistema de finançament. Aportació dels Ajuntaments i de la Diputació de Barcelona 
 

El programa es finança amb els ingressos de les entrades dels alumnes i les aportacions de 
la Diputació de Barcelona i els ajuntaments que es distribueixen de la següent manera: 
 
a) La Diputació de Barcelona assumeix íntegrament les despeses següents: 

 

 Honoraris de la comissió artística per a la selecció dels espectacles.  
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 Drets d’autor dels espectacles.  

 Materials de comunicació (dossiers de programació, expositors, publicitat, 
manteniment del web) 

 Guies didàctiques. 
 

A més, atenent a la disponibilitat pressupostària, la Diputació de Barcelona podrà 
contractar directament a una companyia o realitzar algun conveni per tal d’assumir la 
totalitat del cost d’algun espectacle i/o també podrà sufragar el cost de la totalitat de 
l’entrada dels alumnes amb pocs recursos econòmics. 

 
b) La resta de les despeses del programa (caixets de les companyies, material tècnic, 

servei de transport, lloguer dels espais escènics i gestió i retribució de l'empresa 
contractista) que no queden cobertes amb els ingressos de les entrades dels alumnes es 
financen a parts iguals entre la Diputació de Barcelona (50%) i els ajuntaments (50%). A 
les despeses del programa s’inclouen també aquelles que es puguin derivar en cas 
d’anul·lació d’una funció per causes alienes a la companyia, una vegada realitzat el 
muntatge, el mateix dia de l’actuació o el dia anterior. 

 
L’import de cada ajuntament es determinarà en funció del nombre d’alumnes participants 
del seu municipi. 

 
La Diputació de Barcelona mitjançant un procediment obert de contractació licita la gestió de 
les tasques descrites en el pacte cinquè d’aquest conveni a diferents empreses 
contractistes. 
 
La Diputació abonarà a les empreses contractistes l’import íntegra del contracte, sense 
perjudici que posteriorment efectuï la corresponent liquidació a cada ajuntament en els 
termes que disposa aquest conveni. 
 
Durant el primer trimestre del curs escolar, la Diputació comunicarà a cada ajuntament les 
inscripcions i el cost previsible del programa al seu municipi.  
 
A partir del mes de juny, una vegada finalitzat el programa, la Diputació aprovarà i notificarà 
a cada ajuntament les xifres definitives d'alumnes participants, les despeses definitives i la 
distribució de costos entre la Diputació i l’ajuntament. 
 
Els ajuntaments abonaran a la Diputació de Barcelona l’import corresponent a les despeses 
del programa del seu municipi en un únic pagament un cop finalitzat el programa. 

 
Desè.- Compromisos dels ajuntaments 

 
Els ajuntaments que sol·licitin participar al programa Anem al teatre es comprometen a: 

 
a) Coresponsabilitzar-se en l’organització i el seguiment del programa i participar, si és 

el cas, en les reunions de preparació i avaluació de l’activitat. 
b) Contribuir a la promoció del programa als centres docents i establir-hi contactes quan 

sigui necessari. 
c) Participar econòmicament en el finançament del programa. 
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Els ajuntaments amb equipaments escènics que s’utilitzin per al programa hauran, a més a 
més, de: 

 
d) Posar a disposició del programa els equipaments escènics i el corresponent equip 

tècnic per tal que els espectacles puguin ser gaudits amb les millors condicions.  
e) Vetllar perquè els tècnics del teatre es coordinin amb qui designi la Diputació de 

Barcelona per tal d’establir el calendari de les actuacions i les especificacions i 
requeriments tècnics de cada espectacle. 

f) Vetllar perquè els  dies en què hi hagi funció s’ubiqui al vestíbul del teatre, i en lloc 
ben visible, l’expositor publicitari del programa, confeccionat i cedit per la Diputació de 
Barcelona.  

g) Certificar a la Diputació de Barcelona que l’espai escènic de titularitat municipal 
disposa de les assegurances de responsabilitat civil obligatòries i que acompleix les 
condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i higiene per 
desenvolupar l’activitat. 

h) Un cop finalitzat el programa, enviar a l’empresa contractista la factura o carta de 
pagament en concepte de lloguer de l’espai escènic. 

 
Onzè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 

 
a) Organitzar el programa Anem al teatre garantint la qualitat, professionalitat i idoneïtat 

de l’oferta artística i l’aforament limitat de les sessions, per tal que l’espectacle pugui 
ser gaudit en condicions òptimes.  

b) Fer un seguiment rigorós del desenvolupament del programa, supervisant les tasques 
de les empreses contractistes a cada comarca. 

c) Participar econòmicament en el finançament del programa.   
d) Efectuar la convocatòria d’un procediment obert de contractació per a la gestió del 

programa i adjudicar-lo a l’empresa o entitat que millor garanteixi l’acompliment de 
totes les tasques inherents a la gestió.  

e) Informar als ajuntaments del desenvolupament general del programa i de qualsevol 
qüestió o incidència que sigui del seu interès. 

f) Acordar amb els ajuntaments l’ús dels espais escènics municipals o, en el seu 
defecte, amb els responsables dels espais escènics de titularitat privada. 

g) Requerir als espais escènics de titularitat privada la llicència d’activitat, les 
assegurances obligatòries i un certificat conforme l’espai acompleix les normatives 
vigents en matèria de seguretat. 

h) Confeccionar i distribuir entre els teatres municipals uns expositors publicitaris del 
programa. 

i) Elaborar i trametre durant el mes de juny als ajuntaments i als centres docents els 
dossiers de programació amb la relació dels espectacles del curs escolar següent. 

j) Mantenir el web del programa amb la informació de la programació del curs 
corresponent. 

k) Elaborar els programes de mà i les guies didàctiques i penjar-les al web. 
l) Informar als ajuntaments, durant el primer trimestre del curs escolar, de les 

inscripcions del seu municipi i del cost previst del programa. Un cop finalitzat el curs, 
comunicar-los el nombre definitiu d’alumnes participants i el balanç econòmic definitiu, 
amb la consegüent distribució de costos entre la Diputació i l’ajuntament i, si és el 
cas, de l’import en concepte de lloguer que ha de rebre l’espai escènic de titularitat 
municipal en compensació pel seu ús. 
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m) Un cop finalitzat el curs, trametre a tots els ajuntaments un informe anual del 
programa amb les xifres i els gràfics corresponents. 

 
Dotzè.- Vigència i règim de prorroga 

 
Aquest conveni tipus d’adhesió iniciarà la seva vigència el dia 1 de setembre de 2020 i 
finalitzarà el dia 31 de juliol de 2024 coincidint amb els cursos escolars 2020-21, 2021-22, 
2022-23, 2023-24. 
 
Qualsevol ajuntament adherit al conveni tipus podrà interrompre la seva participació durant 
un o varis cursos escolars, notificant la seva voluntat de manera fefaent amb una antelació 
mínima de tres mesos. 
 
No es preveu la possibilitat de prorrogar el present conveni tipus d’adhesió.  

 
Tretzè.- Comissió de seguiment   

 
Per resoldre qualsevol incidència i facilitar el desenvolupament d’aquest conveni es crearà 
una comissió de seguiment integrada pels següents membres: 

 
- Un representat designat per l’ajuntament. 
- Dos representats designat per la Diputació de Barcelona. 

 
Aquesta comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus membres. 

 
Catorzè.- Causes i formes d’extinció  

 
El present conveni tipus d’adhesió es podrà extingir per les causes següents: 

 
- Per realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
- Per resolució dels ajuntaments participants en el programa Anem al teatre. La 

voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un 
mínim de tres mesos d’antelació. 

- Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el règim 
regulador. 

- Per qualsevol altra causa admissible en Dret. 
- Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
- Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes 

 
Quinzè.- Incompliments de compromisos 

 
En el cas que un ajuntament no compleixi amb les obligacions econòmiques que es deriven 
de la seva participació al programa per causes sobrevingudes o imprevisibles, i no transferís 
a la Diputació l’import corresponent a la seva part de finançament,  la Diputació de 
Barcelona una vegada transcorreguts sis mesos a comptar des de l’endemà de la recepció 
de la notificació  de l’import corresponent a les despeses del programa del seu 
municipi,  requerirà a l’ajuntament  l’import impagat que haurà de fer efectiu en el termini de 
30 dies. Si passat el termini l’ajuntament no ha abonat l’import, la Diputació de Barcelona es 
farà càrrec de les seves obligacions, previ informe favorable de l’Oficina de Difusió Artística 
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de la Diputació de Barcelona. Posteriorment, la Diputació de Barcelona establirà les 
mesures necessàries per compensar les quantitats  no ingressades amb altres ajuts de 
qualsevol tipologia que l’ens hagi de rebre per part de la Diputació de Barcelona, sens 
perjudici del dret a resoldre/extingir el conveni. 

 
Setzè .-  Formalització de la participació 

 
Els ajuntaments interessats en participar en el programa Anem al teatre hauran d’aprovar 
per part dels seus òrgans de govern el present conveni tipus d’adhesió i sol·licitar la 
participació en el programa Anem al teatre. El termini d’adhesió restarà obert des del 
moment de la publicació d’aquest conveni tipus al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i fins el 15 de desembre de 2023. 
 
La Diputació dictarà un acte de constatació relatiu a la participació del municipi en el 
programa Anem al teatre i procedirà a la formalització per escrit del conveni amb 
l’ajuntament. 

 
Dissetè.- Règim jurídic 
 
Aquest conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà pel 
capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, per tot allò establert al capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com també al 
capítol I del títol VII del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i per 
la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Divuitè.- Jurisdicció Competent 
 
Per discrepàncies en l’execució o interpretació d’aquest conveni, les parts es comprometen 
a resoldre-les mitjançant els principis de col·laboració i bona fe. No obstant, en cas de 
discrepància irresoluble, les dues parts accepten la jurisdicció dels jutjats i tribunals de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.” 

 
Segon.- FACULTAR el President delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona per 
a la signatura dels convenis i de qualsevol altre document necessari per a l’efectivitat i 
execució dels acords.” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Departament de 
Cultura de la Generalitat, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, 
amb l’objecte de donar suport a la programació d’arts escèniques i música als 
municipis de la província de Barcelona, per als anys 2019, 2020 i 2021 (exp. núm. 
2019/ 15701).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
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“FETS 
 
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de la Diputació de Barcelona que dona 
suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona, 
mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques, musicals i visuals.  
 
Entre els seus diferents programes està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipal, que dona suport a les programacions municipals d’arts escèniques i 
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o 
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració.  
 
Actualment, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona realitzen 
una política activa de suport de la programació d’espectacles professionals d’arts 
escèniques i música als equipaments escènics municipals d’arreu del país. L’objectiu 
dels ajuts destinats al foment de la programació és garantir l’accés a espectacles 
professionals per part de tots els ciutadans en un entorn de proximitat. 
 
Des de l’any 2014 la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han establert 
diferents convenis per tal d’unificar esforços i recursos, amb l’objectiu principal 
d’impulsar les programacions artístiques municipals per tal de: 
 

 Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en criteris de qualitat. 

 Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
 Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors condicions 

pels municipis. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de data 11 de febrer de 2016 (registre 
d’acords 48/16) va ser aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, dependent de la 
Generalitat de Catalunya per al suport a la programació d’arts escèniques i música als 
municipis per als anys 2016 i 2017, que va ser modificat mitjançant addenda aprovada 
per acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2017, per a actuacions de 
l’exercici 2018 (registre d’acord 743/2017). 
 
Des de la Diputació de Barcelona, es va impulsar en el territori per al període 2015-
2018 el Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (aprovat per 
Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2014) que té per objecte formalitzar la relació 
entre els espais escènics de la província de Barcelona i la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que aquest protocol va ser prorrogat fins el 31 de desembre de 2020 per acord de 
la Junta de Govern de data 8 de novembre de 2018. 
 
L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) es crea amb la Llei 7/2011, de 27 de 
juliol de mesures fiscals i financeres (modificada per la Llei 11/2011, del 29 de 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=585714
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=585714
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=595140
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desembre de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa, i 
per la Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic) i entra en funcionament amb el Decret 7/2012, de 10 de gener pel qual 
s'aproven els Estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
La seva creació respon a la voluntat del Departament de Cultura d’ introduir un canvi 
substancial en el model de gestió de les polítiques de foment per simplificar la 
tramitació i aconseguir una major eficàcia, transparència i agilitat de resposta, i un 
servei més eficient per al ciutadà. 
 
Atès que es volen unificar esforços i recursos, amb l’objectiu principal d’impulsar les 
programacions artístiques municipals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 4 del decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural on es fixa que el seu objecte és concentrar 
les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de 
les entitats adscrites i on es detallen les seves funcions. 
 
El Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya regula el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de 
Catalunya, que es configura com el sistema propi del conjunt d'entitats titulars 
d'equipaments escènics i musicals participats per l'Administració de la Generalitat i 
d'ens locals que promouen programacions escèniques i musicals. Aquesta normativa 
estableix les funcions del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de 
Catalunya, els requisits i obligacions de pertànyer-hi, la tipologia d'equipaments 
escènics i musicals, els mecanismes de suport i les modalitats de vinculació amb 
l'Administració de la Generalitat, l'estructura i organització del Sistema, les funcions 
territorials i els procediments administratius d'integració, modificació i exclusió. 
 
En data 12 de febrer de 2019, s’ha publicat al DOGC núm. 7808 l’Ordre CLT/14/2019, 
de 31 de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, l'òrgan 
permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les polítiques 
culturals, amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té cadascuna 
d’aquestes administracions públiques en un àmbit en què comparteixen molts 
interessos. 
 
En compliment del que estableix la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transferència, 
accés a la informació pública i bon govern trametre el pressent conveni al registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.  
 
L’Oficina de Difusió Artística elaborat la memòria justificativa, tal com estableix l’art. 50 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=595140
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=653535
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=595906


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de 
la Presidència, d’acord amb l’apartat sisè, punt I. 4 b).3 del decret núm. 8836/19, de 
data 17 de juliol de 2019 (BOPB de 23.7.2019), modificat per decret núm. 9609/19, de 
data 6 de setembre de 2019 (BOPB de 17.9.2019), de nomenaments i delegacions 
conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, empresa pública adscrita al Departament de 
Cultura (NIF Q0801883J) de la Generalitat de Catalunya per al suport a la programació 
d’arts escèniques i música als municipis d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“Conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per al suport a la programació 
d’arts escèniques i música als municipis. 
 
Barcelona, a ............................. 
 

REUNITS 
 

D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, i domicili a la Rambla 
Catalunya, 126, 08008-Barcelona, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia 
Cañizares, president delegat de l’Àrea de Cultura, segons l’apartat primer 7 i l’apartat setè I 
5 d) del decret número 8924/2019, de data 23 de juliol de 2019, sobre nomenament i 
delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels presidents 
delegats d’àrea, diputats delegats de matèria i diputats adjunts d’àrea i matèria, publicat al 
BOPB de data 25 de juliol de 2019, modificat parcialment per decret número 8985/2019, de 
data 26 de juliol de 2019, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019 i per decret nº 
9775/2019 de data 13 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 18 setembre de 
2019. 
 
Igualment, intervé el secretari delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol, publicat al 
BOPB de 17 de juliol de 2018, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) 
del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
I de l’altra, el senyor Francesc Vilaró i Casalinas, president del Consell d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), entitat adscrita al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a 08001 Barcelona, 
Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en virtut de les atribucions que li confereix l’article 
7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per obligar-se i es 
comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant el present conveni. 
 

EXPOSEN 
 
I.- El Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals 
de Catalunya regula el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, 
que es configura com el sistema propi del conjunt d'entitats titulars d'equipaments escènics i 
musicals participats per l'Administració de la Generalitat i d'ens locals que promouen 
programacions escèniques i musicals. Aquesta normativa estableix les funcions del Sistema 
Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, els requisits i obligacions de 
pertànyer-hi, la tipologia d'equipaments escènics i musicals, els mecanismes de suport i les 
modalitats de vinculació amb l'Administració de la Generalitat, l'estructura i organització del 
Sistema, les funcions territorials i els procediments administratius d'integració, modificació i 
exclusió. 
 
II.- Des de la Diputació de Barcelona, s’ha impulsat en el territori per al període 2015-2018 
un Protocol al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (aprovat per Junta de 
Govern de data 30 d’octubre de 2014) i prorrogat per al període 2019-2020 (aprovat per 
Junta de Govern de data 08 de novembre de 2018) que té per objecte formalitzar la relació 
entre els ens gestors dels espais escènics de la província de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona.  
 
III.- Des de l’any 2014 la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han establert 
diferents convenis per tal d’unificar esforços i recursos, amb l’objectiu principal d’impulsar 
les programacions artístiques municipals per tal de: 
 

 Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en  criteris de qualitat. 

 Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 

 Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors condicions pels 
municipis. 

 
IV. Que en data 12 de febrer de 2019, s’ha publicat al DOGC núm. 7808 l’Ordre 
CLT/14/2019, de 31 de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, 
l'òrgan permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les polítiques culturals, 
amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té cadascuna d’aquestes 
administracions públiques en un àmbit en què comparteixen molts interessos. 
 
Per als anys 2019-2020-2021 les parts signatàries han acordat renovar aquest acord. 
 
V.- Que, per Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
de ........... de .............. de 2019 s’ha aprovat la despesa pluriennal per al finançament de la 
convocatòria de concurrència competitiva per tal de finançar les programacions estables 
professionals municipals i les activitats complementàries durant un període triennal, 
adreçada als equipaments escènics i musicals locals multifuncionals.  
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VI. En compliment del que disposa l’article 7.3 k) del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell 
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura de 
l’Administració de la Generalitat, va aprovar aquest conveni en sessió de 27 de juny de de 
2019. 
 
VII. Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de data ........................ (registre d’acords .................). 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, pel qual: 
 

ACORDEN 
 

PRIMER.- Objecte del conveni 
 
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació escènica 
municipal, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona han acordat que els anys 2019-2021 continuaran unint les seves vies de suport 
destinades a aquesta finalitat.  
 
Les dues institucions es comprometen a definir i aplicar estratègies per tal de garantir 
l'equilibri territorial de l'activitat escènica i musical de major qualitat artística, tècnica i 
professional, tot incrementant la circulació d’aquestes produccions artístiques al voltant dels 
equipaments de titularitat pública del territori en el conjunt dels àmbits artístics. 
 
Les vies de suport estaran orientades a: 
 
a) Ajut mitjançant convocatòria de concurrència competitiva per tal de finançar les 

programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries durant 
un període triennal, adreçada als equipaments escènics i musicals locals multifuncionals 
(tipologia d’equipaments de l’apartat b) de l’article 7.1 del Decret 9/2017, de 31 de gener 
del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya). Aquest punt es 
desenvolupa en annex I. 

 
Tal i com es recull al pacte setè del present conveni, la Diputació de Barcelona avançarà 
a l’OSIC crèdit suficient amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment a la 
programació municipal. Es crearà una única línia d’ajut gestionada administrativament 
des de l’OSIC que comptarà amb les aportacions econòmiques del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, que s’hi adherirà 
en relació amb els municipis de la seva demarcació territorial.  

 
Les subvencions que s’atorguin són finalistes i, per tant, només es poden aplicar a la 
destinació convinguda. 

 
b) Ajut mitjançant convocatòria de subvencions en espècie per a la contractació 

d’espectacles professional adreçada als equipaments escènics i musicals locals bàsics i 
a altres espais escènics i musicals locals (tipologies d’equipaments dels apartats c) i d) 
de l’article 7.1 del Decret 9/2017, de 31 de gener del Sistema Públic d’Equipaments 
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Escènics i Musicals de Catalunya) es realitzarà abonant un percentatge del caixet o una 
quantitat fixa a les companyies. Es mantindrà una llista de propostes d’espectacles d’arts 
en viu professionals validada per les dues administracions amb el suport d’una comissió 
assessora que podrà incorporar espectacles/concerts d’especial interès. Aquest punt es 
desenvolupa en l’annex II. 

 
Tal i com es recull al pacte setè del present conveni, la Diputació de Barcelona avançarà 
a l’OSIC crèdit suficient amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment a la 
programació municipal. Es crearà una única línia d’ajut gestionada administrativament 
des de l’OSIC que comptarà amb les aportacions econòmiques del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, que s’hi adherirà 
en relació amb els municipis de la seva demarcació territorial. 
 

Les subvencions que s’atorguin són finalistes i, per tant, només es poden aplicar a la 
destinació convinguda. 

 
SEGON.- Participació de les dues parts 
 
En totes les línies de suport quedarà clarament diferenciada l’aportació del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Obligacions de les parts 
 
Per tal de concretar aquesta col·laboració s’acorda que: 
 
1. Es procurarà garantir que tots els ajuntaments amb els espais escènics que actualment 

estan adherits al protocol de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de 
Barcelona per als anys 2015-2020 estiguin adherits al Sistema Públic d’Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) i al Projecte d’Indicadors de l’Entorn 
Municipal (PICEM). 

 
2. En tots els òrgans i comissions que s’estableixin per a dur a terme aquest conveni hi 

haurà representants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Per a fer el seguiment del desenvolupament d’aquest acord es crea una Comissió 
Institucional i una Comissió Tècnica que es regulen en el pacte cinquè. A la Comissió 
Tècnica hi haurà també un representant de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. En 
els dos casos, la composició és paritària. 

 
3. De conformitat amb el previst en el Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els 

Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Departament de Cultura 
vehicularà la gestió dels pagaments a través de dita entitat. 

 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural elaborarà les actes, els informes sobre estats 
de comptes i la seva evolució, així com les memòries justificatives necessàries dels 
imports bonificats als beneficiaris, que siguin requerides per a qualsevol de les dues 
administracions. 
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4. Ambdues institucions compartiran les bases de dades dels indicadors municipals derivats 
de l’activitat subvencionada. Cada institució podrà explotar i utilitzar les dades de la seva 
demarcació respectant la llei de protecció de dades. 

 
QUART.- Aportacions econòmiques de les parts 
 
Per a l’any 2019, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, aportaran el crèdit següent amb càrrec 
als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2019 
(gener – desembre): 
 

 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 
2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un 
màxim de 1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la 
resta a les actuacions previstes a l’annex II. 

 

 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/45390, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les actuacions 
previstes a l’annex I, i 560.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes a 
l’annex II.  

 
Per a l’any 2020, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona aportaran el crèdit següent amb càrrec 
als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2020 
(gener – desembre): 
 

 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 
2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un 
màxim de 1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la 
resta a les actuacions previstes a l’annex II. 

 

 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/45390 o anàloga, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les 
actuacions previstes a l’annex I, i 560.000 euros es dedicaran a les actuacions 
previstes a l’annex II. 

 
Per a l’any 2021, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona aportaran el crèdit següent amb càrrec 
als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2021 
(gener – desembre): 
 

 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 
2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un 
màxim de 1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la 
resta a les actuacions previstes a l’annex II. 

 

 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/45390 o anàloga, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les 
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actuacions previstes a l’annex I, i 560.000 euros es dedicaran a les actuacions 
previstes a l’annex II. 

 
Les aportacions de les parts es podran ampliar sempre que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 
 
El crèdit aportat per ambdues institucions es distribuirà en dues tipologies de suport, les 
característiques del qual es detallen en els annexos I i II d’aquest conveni. 
 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Barcelona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació. 
 
CINQUÈ.- Comissió Institucional i Comissió Tècnica 
 
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una Comissió 
Institucional i una Comissió Tècnica. 
A.- Comissió Institucional 
 
Es reunirà com a mínim un cop a l’any i la seva composició i funcions seran les següents: 
 
Composició: 
 

 El/la conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya o persona en qui delegui, 
que actuarà com a president. 

 El/la president/a delegat/da de l`Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona o 
persona en qui delegui, que actuarà com a vice-president/a. 

 El/la director/a general de Direcció General de Cooperació Cultural, o persona en qui 
delegui. 

 El/la gerent dels Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona, o persona en qui 
delegui. 

 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap del Servei de Gestió de la 
Direcció General de Cooperació Cultural  
 
La seva funció és establir les directrius bàsiques. 
 
B.- Comissió Tècnica 
 
Es reunirà com a mínim un cop l’any i la seva composició i funcions seran les següents: 
 
Composició: 
 

 El/la subdirector/a general de Promoció Cultural, que actuarà de president. 

 El/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la subdirecció general de 
Promoció Cultural. 

 El/la cap de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. 

 El/la cap de la Unitat del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la 
Diputació de Barcelona. 
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 El/la administrador/a de l’Oficina de Suport a la Iniciativa cultural. 

 Un/a tècnic/a de la Direcció General de Cooperació Cultural. 

 Un/a tècnic/a de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. 
 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap de Servei de Gestió de la 
Direcció General de Cooperació Cultural o un/a tècnic/a en qui delegui de la seva unitat. 
 
Funcions: 
 

a) Concretar i aplicar els criteris de suport que tindran els beneficiaris. 
b) Concretar l’operativa a seguir per accedir al suport. 
c) Executar el funcionament i contingut del catàleg obert. 
d) Establir estratègies de suport especial de certes propostes artístiques incloses al 

catàleg obert. 
e) Elaborar i proposar indicadors i bases de dades úniques i compartides. 
f) Consensuar els indicadors de l’activitat dels espais escènics. 
g) Proposar els recursos humans, les plataformes tecnològiques i les 

prestacions  necessàries per a una gestió adequada. 
h) Proposar els àmbits de gestió de cada administració en el cas que sigui 

necessari  per garantir els bons resultats en els acords establerts. 
 
SISÈ.- Vigència 
 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2021, sense perjudici que la justificació es pugui presentar fins el 31 de març 
de 2022. El present conveni es podrà prorrogar de manera expressa per dos anys 
mitjançant la signatura d’una addenda. 
 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera expressa 
a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data d’expiració del 
conveni. 
 
SETÈ.- Forma de pagament  
 
Segons la via de suport utilitzada: 
 
a) Per a l’any 2019 i, un cop el Consell d’Administració de l’OSIC hagi resolt la convocatòria 

de concurrència competitiva per finançar les programacions estables professionals 
municipals i les activitats complementàries adreçada als equipaments escènics i musicals 
locals multifuncionals per al període 2019-2021 (annex I), la Diputació de Barcelona 
tramitarà un avançament per un import de quatre-cents seixanta mil euros (460.000.- 
EUR) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en 
la convocatòria. 

 
El pagament del saldo restant de cent vint mil euros  (120.000.-EUR) corresponent a 
l’any 2019 es reservarà com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa 
total justificada. 
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Per als anys 2020 i 2021, la Diputació de Barcelona tramitarà anualment al llarg de la 
segona quinzena del mes de febrer un avançament per un import de quatre-cents 
seixanta mil euros (460.000.- EUR) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer 
front a les ajudes anuals adjudicades en la convocatòria 2019-2021. 
 
El pagament del saldo restant de cent vint mil euros  (120.000.-EUR) es reservarà 
anualment com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total 
justificada. 

 
b) Per a l’any 2019 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Barcelona tramitarà 

un avançament per un import de dos-cents cinquanta mil euros (250.000.- EUR) a 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en 
l’aplicatiu de gestió PROGRAMA.CAT (annex II). Es realitzarà un segon avançament per 
un import de cent quaranta-cinc mil euros (145.000.- EUR) una vegada l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural hagi presentat una justificació per un import mínim del 75 % 
del primer avançament. Una vegada s’hagi presentat una nova justificació per un import 
mínim del 75 % del segon avançament es tramitarà un tercer avançament per un import 
de cent quinze mil euros (115.000.- EUR). Les justificacions presentades per part de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural poden fer esment a espectacles pagats des de 
l’1 de gener de 2019 fins a la data de presentació de la justificació.  

 
El pagament del saldo restant de cinquanta mil euros (50.000.-EUR) es reservarà com a 
saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total realitzada i justificada. 
 
Per als anys 2020 i 2021, durant la segona quinzena del mes de gener, la Diputació de 
Barcelona tramitarà un avançament per un import del 45% de l’aportació per l’ajut a la 
contractació d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió 
PROGRAMA.CAT. Es realitzarà un segon avançament per un import del 25% de 
l’aportació per l’ajut a la contractació d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni, 
una vegada l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural hagi presentat una justificació per 
un import mínim del 75 % del primer avançament. Una vegada s’hagi presentat una nova 
justificació per un import mínim del 75 % del segon avançament es tramitarà un tercer 
avançament per un import del 20% de l’aportació per l’ajut a la contractació 
d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni. Les justificacions presentades per 
part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural poden fer esment a espectacles pagats 
des de l’1 de gener fins a la data de presentació de la justificació de l’any en curs. 
 
El pagament del saldo restant del 10% es reservarà com a saldo per a la liquidació 
definitiva en funció de la despesa total realitzada i justificada. 

 
VUITÈ.- Justificació  
 
Segons la via de suport utilitzada: 
 
a) Per a les ajudes a través de la convocatòria de concurrència competitiva per finançar les 

programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries (annex 
I), l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar anualment una justificació 
amb la liquidació definitiva dels pagaments realitzats als diferents equipaments escènics i 
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musicals locals multifuncionals. Aquesta liquidació s’haurà de presentar com a màxim el 
31 d’octubre de l’any següent al que s’ha imputat. 

 
b) Per a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió Programa.cat (annex II), l’Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar anualment dues justificacions parcials 
de les despeses realitzades mitjançant la relació signada pel seu/va administrador/a, 
segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels pagaments efectius realitzats 
a les companyies amb especificació de: data de la factura pagada, creditor, NIF, data de 
pagament, import de la factura, import imputat a la Diputació de Barcelona, nom de 
l’espectacle i del municipi destinatari. 

 
Serà requisit indispensable la presentació de les justificacions de les quantitats 
atorgades (en els percentatges esmentats en el punt anterior) per realitzar nous 
avançaments.  
 
La segona justificació parcial haurà de presentar-se dins del termini màxim del 15 de 
novembre de l’any en curs.  

 
Anualment, entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent al que s’ha imputat, l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a la Diputació de Barcelona la liquidació 
definitiva dels pagaments realitzats. La liquidació econòmica final tindrà en consideració tots 
els espectacles que s’hagin realitzat fins el 31 de desembre (inclòs) i sol·licitats fins l’últim 
període de sol·licitud d’activitats de l’any de la imputació. 
 
Anualment, i en el mateix termini, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a la 
Diputació de Barcelona una memòria detallada justificativa global del desenvolupament de 
l’activitat i del compliment de la destinació dels fons transferits per la Diputació de Barcelona 
esmentats al pacte quart i a l’annex II, referida a l’any de la imputació. La memòria es 
presentarà seguint els ítems que la Diputació de Barcelona i l’OSIC consensuaran 
prèviament. 
 
NOVÈ.- Comunicació 
 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de les 
marques de cadascuna de les entitats, en tots i cada un dels suports en els que es decideixi 
fer visible l’objecte del present conveni. 
 
DESÈ.- Causes de resolució 
 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les parts podran 
optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.   
 
Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i 
concretament: 
 

a) Per mutu acord de les parts. 
b) Per incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts. 
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ONZÈ.- Resolució de conflictes 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni de 
caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si aquesta 
via amistosa no és possible, per la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre contenciós 
administratiu de Barcelona.  
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document a la ciutat de Barcelona, a la 
data de l’última de les signatures electròniques. 
 

ANNEX I AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA 
ALS MUNICIPIS 
 
Suport a les programacions estables professionals d’arts escèniques i musicals dels 
municipis amb equipaments escènics i musicals locals multifuncionals mitjançant 
convocatòria de concurrència competitiva 
 
Beneficiaris: 
 
Ens locals, entitats municipals descentralitzades, organismes autònoms locals, les entitats 
públiques empresarials, les societats mercantils participades pels ens locals, fundacions i 
altres ens en el quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió de l’activitat que 
gestionin equipaments escènics i musicals locals multifuncionals. 
 

Objecte: 
 
Regular la concessió de subvencions de concurrència competitiva per finançar les 
programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries 
associades als equipaments escènics i musicals locals multifuncionals, d’acord amb la 
normativa reguladora del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya 
durant un període triennal. 
 
Procediment 
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, a proposta del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya aprovarà les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions triennals a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals. 
 
El text de les bases específiques i de la convocatòria es consensuarà abans de ser aprovat 
entre les dues administracions. 
 
Als efectes de les bases específiques, s’entendrà per programacions estables professionals 
municipals i activitats complementàries als equipaments escènics:  
 

a) La programació estable d’arts escèniques i música professional. 
b) Els programes de dinamització i acció comunitària. 
c) La comunicació, promoció i fidelització de públics. 
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d) La cooperació territorial entesa com les accions planificades i executades per prestar 
assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.  

e) L’accessibilitat entesa com les accions necessàries perquè els serveis i els processos 
d’exhibició, accés i comunicació dels equipaments garanteixin l’autonomia, la igualtat 
d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres 
dificultats d’interacció amb l’entorn, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, 
d’accessibilitat. 

 
Obligacions dels beneficiaris 
 
L’entitat beneficiària restarà obligada a: 
 
1. Mantenir una programació de l’equipament escènic i musical que garanteixi les 

obligacions de servei públic següents: 
 

a) Oferir una completa programació municipal d’arts en viu amb una diversitat de 
gèneres i llenguatges artístics. 

b) Oferir una programació adreçada a diferents segments de públics. 
c) Planejar i exercir funcions territorials de cooperació i col·laboració amb els altres 

equipaments de la seva demarcació territorial. 
d) Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania. 
e) Establir estratègies de promoció de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i 

realitzant una tasca continuada de fidelització del públic existent. 
 
2. Dedicar com a mínim un tècnic/tècnica encarregat/da de dur a terme totes les gestions i 

mantenir els contactes amb ambdues Administracions. 
 
3. Mantenir actualitzada la base de dades MDA de la Diputació de Barcelona, sobre la 

totalitat de les funcions i concerts professionals inclosos a la programació estable, com a 
mínim dos mesos abans de les mateixes per tal de tenir actualitzada l’agenda Escenari. 

 
4. Mantenir actualitzada la base de dades del PICEM sobre la totalitat de les funcions i 

concerts professionals i lliurar les dades estadístiques que es requereixin. 
 
5. Fer constar als materials de difusió el suport de la Generalitat de Catalunya i de la 

Diputació de Barcelona d’acord amb la normativa d’ús del logotip de les Institucions. 
 
Valoració dels projectes 
 
Les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions triennals a 
equipaments escènics i musicals locals multifuncionals recolliran els criteris de valoració en 
base els quals es valoraran les sol·licituds presentades. Aquests criteris, que s’han 
consensuat entre les dues administracions, són els següents: 
 
a) Programació estable d’arts escèniques i música, tenint en compte: 

 

 Grau d’interès, qualitat, professionalitat, coherència, grau d’innovació de la 
programació i la inclusió de propostes de risc. 
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 Volum de programació artística  

 Percentatge de la despesa en caixets sobre despesa total de l’equipament. 

 Programació per a públic jove  

 Programació espectacles per a tots els públics 

 Programació de dansa 

 Programació de circ 
 
b) Dinamització comunitària 

 

 Activitats pedagògiques amb un programa educatiu que incorpori activitats educatives 
i pedagògiques. 

 Activitats comunitàries amb un programa comunitari amb valor social que inclogui 
activitats i programes d’arts escèniques i música on es potencien les relacions amb la 
comunitat i amb sectors específics de la ciutadania, així com el treball transversal 
amb altres entitats o institucions. 

 
c) Comunicació, promoció i fidelització de públics 
 

 Accions de comunicació amb l’existència i coherència d’un pla de comunicació que 
defineixi les accions de comunicació i els sistemes d’avaluació i control. 

 Accions de públics. 

 Percentatge de despesa realitzada en comunicació i públics sobre despesa total de 
l’equipament. 

 
d) Cooperació territorial entesa com les accions que es realitzen amb la finalitat de prestar 

assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. 

 
e) Accessibilitat entesa com les accions orientades a establir les condicions necessàries 

perquè els serveis i els processos d’exhibició, accés i comunicació dels equipaments 
garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones 
amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. 

 
D’acord amb el procediment ordinari de concessió d’ajuts en règim de concurrència 
competitiva en què s’estableixen criteris de valoració, una comissió de valoració ha 
d’avaluar les sol·licituds d’acord amb aquests criteris. Les persones que en són membres es 
nomenen mitjançant resolució de la persona titular del Departament de Cultura i la seva 
composició és la que estableix l’article 10.2 dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener. 
 
Un cop avaluades les sol·licituds, l’òrgan instructor de l’OSIC, el seu administrador o 
administradora, elabora les propostes provisional de resolució, d’acord, si escau, amb 
l’informe de la comissió de valoració corresponent, i l’eleva al Consell d’Administració de 
l’OSIC.  
 
El Consell d’Administració aprova la proposta provisional de concessió de les subvencions. 
 
L’òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, en vista de la proposta 
provisional, de les acceptacions de les subvencions, dels documents presentats i de les 
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comprovacions d’ofici fetes d’acord amb la normativa aplicable, i l’eleva a l’òrgan resolutori. 

 
Prèviament a la concessió dels ajuts, l’administradora de l’OSIC resol sobre la inadmissió o 
el desistiment de les sol·licituds.  

 
Correspon al Consell d’Administració de l’OSIC resoldre sobre la concessió o denegació de 
les subvencions. 

 
La resta de condicions aplicables a aquest procediment de concessió d’ajuts quedarà 
establert a la corresponent convocatòria pactada prèviament entre les dues administracions, 
tot i que es tindrà en compte el compliment de l’Acord del Consell d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió de 6 de febrer de 2017, pel 
qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts 
en règim de concurrència, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer 
(DOGC núm. 7312, de 20.2.2017); aquestes bases han estat modificades pels Acords del 
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les 
sessions de 28 de novembre de 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; 
DOGC núm. 7511, de 5.12.2017), de 19 de febrer de 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 
de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018) i de 28 de novembre de 2018 (Resolució 
CLT/2843/2018, de 30 de novembre; DOGC núm. 7766, de 12.12.2018). 

 
ANNEX II AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA 
ALS MUNICIPIS 

 
Suport a les programacions culturals estables d’arts escèniques i musicals dels 
municipis a través del pagament a les companyies 

 
En el marc del conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per donar suport a la programació d’arts 
escèniques i música als municipis, s’ha acordat una modalitat d’ajut als teatres i auditoris 
que és un suport genèric a la programació estable, que els permetrà contractar a preus 
directament subvencionats a través d’un catàleg obert i validat. 

 
Objectiu: 

 
Ajudar a incrementar l’activitat, qualitat i la diversificació de les programacions estables 
d’arts escèniques i musicals professionals dels equipaments de titularitat pública així com 
dels de titularitat privada amb els quals l’ens local o l’ens públic mantingui un acord de 
col·laboració. 

 
Desplegar estratègies per tal de garantir l'equilibri territorial de l'activitat escènica i musical 
de major qualitat artística, tècnica i professional, tot incrementant la circulació d’aquestes 
produccions artístiques al voltant dels equipaments de titularitat pública del territori en el 
conjunt dels àmbits artístics. 
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Beneficiaris: 
 
Els ens que estiguin adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals, i els ens que estiguin integrats o que hagin presentat la sol·licitud d’integració al 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). També se’n 
poden beneficiar, del suport de la Generalitat de Catalunya, els municipis de menys o igual a 
5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics o musicals. 
 
Els ens podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les programacions estables 
municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del municipi. 
 
S’exclouen d’aquest sistema de suport: 
 

 Els ens locals amb equipaments tipificats com equipaments escènics i musicals locals 
multifuncionals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, 
d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener. 

 Els equipaments tipificats com equipaments escènics i musicals nacionals del 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, d’acord amb el 
Decret 9/2017, de 31 de gener. 

 Els equipaments de la ciutat de Barcelona. 
. 

Sistema de suport: 
 
El suport consistirà en assumir directament la contractació de les companyies i formacions 
musicals que s’acullin al Programa.cat i es pagarà directament un import que es determinarà 
segons la proposta i el municipi on tingui lloc l’activitat. 
 
Requisits dels ens locals: 
 

 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat i sol·licitar-hi les activitats 
(espectacles i concerts) en els terminis establerts. 

 Fer la sol·licitud de la subvenció en espècie a EACAT. 

 Per als municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i musicals locals 
bàsics o com a altres espais escènics i musicals locals, tenir inclosos al Sistema els 
equipaments escènics i musicals on tinguin lloc les activitats. Aquest requisit no serà 
necessari en el cas de municipis de menys o igual a 5.000 habitants que no disposin 
d’equipaments escènics i musicals. 

 En el cas dels municipis de la província de Barcelona, l’ajut de la Diputació de 
Barcelona estarà condicionat a l’adhesió al Protocol vigent del Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona i a la certificació dels 
requisits de participació al Circuit. 

 Un cop realitzada l’activitat, informar sobre el nombre d’espectadors i altres dades a la 
plataforma PICEM. 

 En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per l’ens 
local i en conveni amb alguna entitat del municipi, es podrà requerir el conveni o 
document de comprimís amb l’entitat, on consti l’objecte del suport i el finançament 
municipal a l’activitat de difusió artística. 
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Requisits de companyies/formacions/intèrprets: 
 
En general, estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat i ser professionals.  
 
Més concretament, i per a l’any 2019, hauran de complir amb els requisits recollits a la 
RESOLUCIÓ CLT/209 /2019, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les 
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la 
contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat 
(DOGC 7805, de 7.2.2019). 
 
Per als anys següents, la Comissió Tècnica podrà proposar canvis, els quals hauran de 
quedar recollits en unes noves bases publicades en el DOGC. 
 
Requisits de les propostes: 
 
En general, les propostes subvencionables són aquelles que conformen la llista de 
propostes inclosa en la convocatòria corresponent de l’aplicació de Programa.cat. Per 
formar part d’aquesta llista, cal que les propostes hagin estat presentades a l’aplicació de 
Programa.cat en la convocatòria corresponent i aconseguir l’estat “Ajut a la programació 
estable”. 
 
Més concretament, i per a l’any 2019, hauran de complir amb els requisits recollits a la 
RESOLUCIÓ CLT/209 /2019, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les 
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la 
contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat 
(DOGC 7805, de 7.2.2019). 
 
Per als anys següents, la Comissió Tècnica podrà proposar canvis, els quals hauran de 
quedar recollits en unes noves bases publicades en el DOGC. 
 
Activitats subvencionables: 
 

 Són objecte de suport les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i concerts 
professionals inclosos en la programació estable d’iniciativa municipal, pels quals es faci 
pagar un preu d’entrada, i les propostes artístiques que s’hagin concebut per a fer-se al 
carrer, que podran ser gratuïtes. La professionalitat de les propostes serà valorada 
mitjançant una comissió assessora. 

 

 Se subvencionaran les activitats no organitzades directament per l’ens local que es 
considerin part de la programació municipal, sempre que estiguin avalades per un 
conveni de col·laboració o resolució de subvenció on consti el suport i/o finançament 
municipal a l’activitat de difusió artística. 

 
Per als anys següents, la Comissió Tècnica podrà proposar canvis, els quals hauran de 
quedar recollits en unes noves bases publicades al DOGC. 
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Activitats no subvencionables: 
  
En general:  

 No se subvencionaran activitats que ja hagin rebut un ajut per a la mateixa finalitat del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i/o de la Diputació de 
Barcelona. 

 No se subvencionaran activitats que formin part d’altres circuits o xarxes existents. 

 No se subvencionaran els espectacles que la comissió assessora consideri no 
professionals 

 No se subvencionaran les funcions que formin part del programa de la Festa Major 
(exceptuant les propostes d’arts de carrer, que sí que podran rebre suport). 

 No se subvencionaran les funcions destinades exclusivament a públic escolar. 

 No se subvencionaran les creacions locals que només s’exhibeixen al mateix municipi 
en què s’han creat. 

 No se subvencionaran els treballs acadèmics de centres docents d’arts escèniques i 
música. 

 No se subvencionaran les activitats d’animació i les instal·lacions. 

 No se subvencionaran les segones i posteriors funcions en un mateix municipi si la 
companyia/formació no ha establert la corresponent rebaixa del caixet (reducció com 
a mínim del 25 % per a dies consecutius i del 50 % per a funcions en el mateix dia). El 
percentatge de suport es calcularà a partir del cost de la primera funció. 

 
Més concretament, i per a l’any 2019, només es podran subvencionar aquelles activitats 
previstes a la RESOLUCIÓ CLT/209/2019, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie 
per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles 
Programa.cat (DOGC 7805, de 7.2.2019). 
 
Per als anys següents, la Comissió Tècnica podrà proposar canvis, els quals hauran de 
quedar recollits en unes noves bases publicades en el DOGC. 
 
Import subvencionable: 
 

 El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer cas 
l’import de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia, i que la 
taquilla sigui gestionada i comporti un ingrés per a l’ens local i no per a la companyia. 
Les despeses en concepte de dietes o transports es consideraran incloses, a tots els 
efectes, dins d’aquest concepte. 

 Si les propostes s’han contractat mitjançant una fórmula mixta (fix + taquillatge 
gestionat per l’espai escènic o ens local), el suport serà sobre el total. 

 La subvenció podrà ser percentual, i sempre segons les disponibilitats 
pressupostàries amb aplicació lineal del barem a tota la programació professional que 
sigui sol·licitada dins els terminis i que compleixi els requisits o criteris establerts.  

 L’import màxim subvencionable de cadascun dels espectacles queda regulat a les 
bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la 
contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles 
Programa.cat 
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 El percentatge de suport global màxim del conjunt d’administracions queda regulat a 
les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per 
a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles 
Programa.cat 

 El percentatge de suport que cada administració aplicarà sobre el cost dels 
espectacles queda regulat a les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en 
el catàleg d’espectacles Programa.cat 

 Quan la Generalitat i la Diputació de Barcelona ho considerin convenient i atenent a la 
disponibilitat pressupostària, es podrà establir per les bases publicades al DOGC un 
suport addicional a les propostes d’especial interès.  

 
Procediment:  

 
 Les companyies presentaran les seves propostes (espectacles i concerts) a l’aplicació 

informàtica Programa.cat informant-hi sobre la fitxa artística, la fitxa tècnica, el caixet 
màxim ofertat, i la disponibilitat, entre d’altres, i presentant-hi la documentació que 
se’ls requereixi. Aquesta aplicació informàtica és l’eina d’informació principal pels 
programadors i els professionals. 

 Els ens locals i les companyies/formacions/intèrprets podran consultar tant al web del 
Departament de Cultura com a la plataforma de Programa.cat. les taules de suport, 
les quals seran revisades trimestralment. 

 Els ens locals o ens públics vinculats o depenents tindran uns períodes de 
contractació en els quals hauran d’informar a l’aplicació informàtica de Programa.cat 
sobre el dia, l’hora, el lloc i l’import de les funcions de la llista d’activitats que 
contractin. 

 Les companyies i formacions musicals hauran de validar les activitats que contractin 
els ens locals mitjançant Programa.cat en els terminis que es fixaran trimestralment. 

 Un cop els tècnics de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona hagin revisat les 
peticions i donat conformitat a les activitats, a l’apartat “Activitats Culturals” de 
Programa.cat s’hi podrà consultar el suport econòmic assignat a cada activitat. 

 Un cop l’activitat s’hagi realitzat, les companyies, grups i formacions que consultin 
aquests imports ja podran facturar a l’ajuntament o ens vinculat o dependent. També 
podran presentar la factura a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (en endavant 
OSIC) del Departament de Cultura en el moment que l’Oficina els enviï el contracte 
menor corresponent, i sempre que l’activitat ja hagi tingut lloc.  

 Els ajuntaments o ens locals vinculats o dependents hauran de presentar (via 
l’Extranet de les Administracions Catalanes, EACAT) la corresponent sol·licitud de 
subvenció en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació, 
a través de Progama.cat, d’activitats anuals. 

 En el cas de les propostes gestionades a taquilla o pel sistema de retribució mixta 
pels quals s’ha demanat suport, caldrà que l’ajuntament trameti, dins els 30 dies 
següents a l’actuació, un document on s’acrediti l’import total de l’activitat (caixet + 
taquilla) al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 Qualsevol modificació de les condicions de les activitats haurà de ser notificada 
obligatòriament per part de l’Ajuntament abans de la data de la seva realització.   
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Comissió assessora: 
 
Està formada per programadors municipals, tècnics del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i tècnics de les quatre Diputacions.  
 
Es regirà amb criteris de rigor, transparència, neutralitat i objectivitat, haurà d’estar exempta 
d’interessos de part i haurà de subscriure un codi que regirà els seus drets i deures. 
 
A les reunions de la comissió assessora s’informarà de les propostes artístiques que siguin 
novetat a la llista de propostes d’espectacles en viu i se’n valorarà la idoneïtat i 
professionalitat, en cas de dubte. 
 
Les funcions de la comissió seran: 
 

 Supervisar la professionalitat de les propostes que es presenten a la llista 
d’espectacles en viu i valorar-les. 

 Aportar coneixement sobre els formats i continguts que s’estan programant i que la 
llista de propostes d’espectacles en viu hauria de prioritzar. 

 Establir la correcta qualificació de les propostes que s’incorporin al catàleg del 
Programa.cat com arts de carrer. 

 Coordinar la mobilitat i el seguiment d’esdeveniments artístics i la participació en 
xarxes per poder tenir un coneixement més ampli i exhaustiu de les propostes i els 
actors que intervenen. 

 Informar sobre projectes de producció que poden tenir interès per a les 
programacions municipals. 

 Fer propostes de millora de la llista d’espectacles en viu i assessorar en el 
desplegament d’estratègies per fer augmentar la circulació de les produccions, 
tot  apostant pel talent i les creacions de qualitat. 

 Determinar l’especial interès de les propostes i avalar-les perquè puguin optar a un 
suport addicional. 

 Valorar els espectacles / concerts en base a: 

 Actualitat (propostes estrenades recentment i que no hagin girat o hagin iniciat 
gira els darrers 6 mesos) 

 Interès cultural de la proposta 

 Qualitat artística 

 Relació equitativa format/caixet 

 Varietat de format i especialitat pel que fa a les temàtiques i als subgèneres 

 Propostes que siguin adequades per generar públic a les arts escèniques i 
musicals 

 Traslladar a la Comissió Tècnica d’aquest conveni recomanacions o propostes que 
facin referència a les funcions pròpies d’aquesta darrera Comissió. 

 
La comissió es podrà convocar periòdicament, abans d’obrir el període de sol·licitud 
d’activitats dels ens locals. 
 
Calendari: 
 

 La convocatòria de Programa.cat funciona per anys naturals. 
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 L’organització i els criteris de selecció de propostes seran trimestrals. 

 El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies, 
distribuïdores i professionals a la convocatòria de Programa.cat s’obrirà el darrer 
trimestre de l’any i la data concreta serà comunicada al web del Departament de 
Cultura i a la plataforma de Programa.cat. 

 Els períodes de sol·licitud d’activitats dels ens locals o ens públics vinculats o 
dependents per a les activitats anuals serà pactat anualment per la Comissió Tècnica 
i comunicat al web del Departament de Cultura i a la plataforma de Programa.cat. 

 La publicació dels suports trimestrals serà com a màxim als 15 dies de la data de 
tancament del període de sol·licitud. 

 Un cop publicats els suports trimestrals s’estableix un període de 10 dies naturals per 
resoldre les possibles incidències. 

 Un cop realitzada l’activitat, el període de pagament a les 
companyies/formacions/intèrprets serà d’un màxim de 30 dies a partir de la data 
d’entrada de la factura a la bústia de correu de l’OSIC. 

 
Taules de suport econòmic: 
 
Les taules de suport econòmic s’estableixen en les bases específiques de concessió de 
subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el 
catàleg d’espectacles Programa.cat. 
 
Per al primer trimestre de l’any 2019, s’apliquen els barems recollits a la RESOLUCIÓ 
CLT/209/2019, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell 
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases 
específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació 
d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat.(DOGC 7805, 
de 7.2.2019). 
 
Els percentatges de suport de les activitats poden variar de manera proporcional 
trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre anterior i de les 
disponibilitats pressupostàries. 
 
Per als anys següents, la Comissió Tècnica podrà proposar canvis, els quals hauran de 
quedar recollits en unes noves bases publicades en el DOGC.” 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa màxima de TRES MILIONS 
QUATRE CENTS VINT MIL euros (3.420.000.- EUR) amb el següent desglossament: 
satisfer a càrrec de l’aplicació pressupostària  G/40103/33410/45390 del pressupost 
2019 la quantitat d’UN MILIÓ CENT QUARANTA MIL euros (1.140.000.- EUR) 
condicionada a la modificació de crèdit núm. de proposta 8266; a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/45390 del pressupost de l’any 2020 la quantitat d’UN 
MILIÓ CENT QUARANTA MIL euros (1.140.000.- EUR) i, finalment, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390 del pressupost de l’any 2021 la 
quantitat d’UN MILIÓ CENT QUARANTA MIL euros (1.140.000.- EUR) condicionades, 
aquestes dos ultimes, a l’existència de crèdit hàbil i suficient a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (NIF Q0801883J), empresa pública adscrita al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, per fer front a les despeses derivades del 
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present conveni en la modalitat de suport a les programacions municipals d’arts 
escèniques i musica corresponents als municipis de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona i per a la tipologia de suport contemplat en l’Annex I i II de l’esmentat 
conveni. 
 
Tercer. DECLARAR la pluriannualitat de la despesa. 
 
Quart. FACULTAR àmpliament el president delegat de l’Àrea de Cultura per a la 
formalització de l’esmentat conveni i la substanciació de quantes actuacions se’n 
derivin. 
 
Cinquè.  NOTIFICAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya – Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, per al seu coneixement i efectes.”  
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del fons de prestació Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants, en el marc del Catàleg de 
Serveis de l’any 2018 (exp. núm. 2018/1453).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els 
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i dels recursos que es comprenguin. 

 
2. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de 22 de febrer de 2018, va 

adoptar l’acord núm. 40/18,  pel qual s’aprova la concessió del recurs econòmic 
consistent en el fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2018 del Pla de Xarxa Governs Locals 2016-2019. 

 
3. El pressupost total destinat a aquests recursos econòmics va ser de vuit-cents mil 

euros (800.000 €), i el pagament s’efectuava de forma avançada d’acord amb el 
règim establert en el punt 3 de l’acord tercer. 
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4. El termini d’execució de les actuacions d’aquest fons de prestació estava comprès 
entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, i la data màxima per a 
presentar les justificacions finalitzava el 31 d’octubre de 2018. 

 
5. Transcorregut el termini màxim de justificació, per decret núm. 6509/19 de 20 de 

maig, del vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports de la Diputació de Barcelona, s’aprova la liquidació provisional de 
l’esmentat fons de prestació i s’habilita un període d’audiència de quinze dies 
hàbils, als ens local afectats per tal de presentar la justificació pendent, i/o al·legar 
el que s’estimi pertinent.  

 
6. Atès que l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, va presentar justificació pel total de 

l’import concedit en data 14 de maig de 2019, que diversos ens locals han presentat 
renúncies parcials als recursos concedits, i d’altres no han respost al requeriment 
efectuat, procedeix aprovar les esmentades renúncies, així com les revocacions 
definitives i efectuar la liquidació definitiva de conformitat amb les previsions 
establertes als apartats 2, 4 i 5, relatives a justificacions, renúncia i liquidació 
respectivament, establertes en l’acord de concessió. 

 
7. Per últim, cal regularitzar comptablement els imports que es redueixen per 

revocació i renúncia que han estat incorporat com a romanent de crèdit  a l’aplicació 
pressupostària G/40300/32000/46250, del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’any 2019.  

 
Fonaments de dret  
 
1. L’aprovació dels recursos consistents en el fons de prestació derivats de Catàlegs 

de serveis i el seu règim, així com la seva liquidació definitiva, quan comporti 
revocació de recursos, és competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 
sisè de la part resolutiva, punt I.5.d), del decret de la Presidència número 
8836/2019, de data 17 de juliol, sobre nomenament dels membres de ple dret de la 
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de competències de la Presidència 
en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, 
publicat al BOPB del 23 de juliol de 2019. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i el tancament del fons de prestació 
Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants, 
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019.  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon.  APROVAR les revocacions definitives dels ajuts concedits als ajuntaments que 
s’indiquen a continuació:  
 

Ajuntament  NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
Import 

Revocació 
Núm. AD 

(ajustament) 

Bellprat P0802100H 18/Y/248872 1.000,00 € 1.000,00 € 1903901509 

L’Espunyola  P0807700J 18/Y/248834 1.000,00 € 1.000,00 €  1903901510 

La Quar P0817600J 18/Y/248771 1.000,00 € 1.000,00 €  1903901512 

Santa Maria de 
Merlès 

P0825500B 18/Y/248727 1.000,00 €  1.000,00 € 1903901515 

Total   4.000,00€ 
 

 
Tercer. ACCEPTAR les renúncies parcials dels ajuts concedits als ajuntaments que 
s’indiquen a continuació: 
 

Ajuntament  NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
Import 

Renúncia  

Sol·licitud 
Reintegrament 

 

Núm.AD 
(ajustament) 

Fogars de Montclús P0808000D 18/Y/248828 1.805,00 €  5,00 €  0,00 € 1903901511 

Sagàs P0818700G 18/Y/248766 1.000,00 €  530,42 €  0,00 €  1903901513 

Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 18/Y/248733 1.000,00 €  400,00 €  0,00 €  1903901514 

Viver i Serrateix P0830900G 18/Y/248702 1.000,00 €  531,26 € 0,00 € 1903901516 

Calonge de 
Segarra 

P0803600F 18/Y/248860 1.000,00 €   800,00 €  800,00 € --- 

Total 
 

2.266,68 €  800,00 €   

 
Quart. SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats, a 
l’Ajuntament de Calonge de Segarra esmentat a l’acord tercer, mitjançant transferència 
bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona. Aquest import haurà de fer-se 
efectiu, d’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, en els terminis següents: 
 

- Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la 
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

- Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest 
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
Passat aquest termini sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de Barcelona 
compensarà d’ofici la quantia esmentada, si escau. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords als ajuntaments afectats.” 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació de diverses subvencions de la convocatòria de 
subvencions destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada 
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d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2016-2017 (exp. 
núm. 2018/11772).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 19 de 

juliol de 2018, aprova la convocatòria núm. 10143/18 i les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions destinades al suport a les llars d’infants de titularitat 
privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2016-2017, per 
un import d’un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00 €). 

 
2. Posteriorment, en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2018, la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona aprova la resolució de la citada convocatòria. 
 
3. En data 29 de març de 2019 finalitza el període de justificació de les actuacions 

objecte de subvenció. Finalitzat el tràmit de requeriment establert a l’article 38.5 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, tres llars 
d’infants no han presentat la documentació justificativa, ni la renúncia a la 
subvenció, per la qual cosa es proposa aprovar inicialment la revocació, i habilitar 
un termini d’audiència de quinze dies per tal que les llars d’infants afectades 
presentin la justificació pendent, o al·leguin el que considerin oportú, amb 
l’advertiment que de no fer-ho, aquestes revocacions inicials esdevindran 
definitives.  

 
4. Les següents llars d’infants no han realitzat la justificació de la subvenció atorgada, i 

per tant procedeix la seva revocació: 
 

Entitat NIF 
Import 

concedit 
Revocació 

1803004522 
Posició 

Fundación Pia Autonoma “Agrupación 
Cultural i Social de Barcelona” ACIS 

R5800396C 7.753,40 € 7.753,40 € 75 

Guardería Infantil Laboral Santa María 
Parroquia de Sta. María de Olesa de 
Montserrat 

R0800640E 8.131,62 € 8.131,62 € 38 

Misioneras de la Institución Claretiana 
(Col·legi Sant Antoni Maria Claret) 

R0800024B 27.987,90 € 27.987,90 € 54 

 
Fonaments de dret 
 
1. Segons l’article 48 de 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 BOPB del dia 9 de maig de 2017, sobre revocació. 
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2. Segons la base 19.2 de la convocatòria 10143/18 per a l’atorgament de 
subvencions destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa 
social de la demarcació de Barcelona per al curs 2016-2017. 

 
3. Per donar compliment al principi de publicitat i de conformitat amb allò previst als 

articles 18 i 20 LGS, procedeix comunicar la revocació inicial d’aquesta subvenció a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 

 
4. D’acord amb l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.2.a), del decret de la 

Presidència número 8836/2019, de data 17 de juliol, sobre nomenament dels 
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de 
competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les 
sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB del 23 de juliol de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment la revocació de les següents subvencions concedides a 
favor de llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017, en 
el marc de la convocatòria de subvencions núm. 10143/18, segons el següent detall: 
 

Entitat NIF 
Import 

concedit 
Revocació 

1803004522 
Posició 

Fundación Pia Autonoma 
“Agrupación Cultural i Social de 
Barcelona” ACIS 

R5800396C 7.753,40 € 7.753,40 € 75 

Guardería Infantil Laboral Santa 
María Parroquia de Sta. María de 
Olesa de Montserrat 

R0800640E 8.131,62 € 8.131,62 € 38 

Misioneras de la Institución 
Claretiana (Col·legi Sant Antoni 
Maria Claret) 

R0800024B 27.987,90 € 27.987,90 € 54 

TOTAL REVOCACIÓ 43.872,92 € 

 
Segon. HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació d’aquests acords, a fi que les entitats esmentades presentin 
els documents que estimin pertinents o al·leguin el que considerin oportú, amb 
l’advertiment que de no fer-ho, aquestes revocacions inicials esdevindran definitives.   
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Fundación Pia Autonoma Agrupación Cultural 
i Social de Barcelona, ACIS, a la Guardería Infantil Laboral Santa María Parroquia de 
Sta. María de Olesa de Montserrat i a las Misioneras de la Institución Claretiana 
(Col·legi Sant Antoni Maria Claret).” 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 


